
 ب ةامسملا ةلمكتلا عم

 اتا يي اسلام
 (ه ١4.5 -م5) يمساقلا بيط دمحم ئرقملا ةمالعلا مالسإلا ميكحل

 يوتونانلا مساق دمحم مامإلا دنبويد مولعلا راد ةيمالسإلا ةعماجلل سسؤئملا ديفح

 ةعساو ةمحر ىلاعت هللا امهمحر

 هي داحأ ير ضو هقّمح

 ىقيدصلا ديشروخ دمحأ

 رغب ويد مولعلا راد يرش

 ف يول يرهلا يداك را فعم يف دل
 ماك ١ت

 ىلاعت هللا ظفح هللا تمحر خيشلا نب دعس دمحم لهس وبأ خيشلا

 ةيريطلا فرشبلا ةبمسج
 همس" ةيميلعتلاو ةيناسنإلا تامرضلل



 !هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ؛ميركلا ئراقلا يزيزع
 (يذمرتلا عماج) .هّنلا ركشي مل سانلا ركشي مل نم :ةلاكإ يبلا لاق :لاق '* ديعس يبأ نع
 يف اندهج لواحت اًمئادف «ةقئافلا ةروصلا لع هجرخن يك #1 هللا قيفوتب اًريثك اًدهج انلذب يذلا ءاذه انباتك كئانتقا ىلع كركشنف

 .ىرخأ دعب ةرم باتكلل ةقيقد ةعجارم عم «نفتم قيقد جهنب انبتك جارخإ
 م :ءاسنلا) .كافيعشض ننْنْإلا قلُخَو )ب :ىلاعت هللا لاق امك ءةقدلا نم غلب امهم زجعلاو فعضلاب قدحم ناسذإلاف ءاذه عمو
 اذهبو هانل اهلسرأو اهنودف هتاظحالم وأ تاحارتقا كدنع تناك وأ باتكلل كتءارق ءانثأ ٌنعبطم أطخ كل رهظ نإ :زيزعلا يخأف

 .لضفألا وحن ريسلا يف اندهج عم رفاضتي روكشم دهجب انتكراش دق نوكحت
 اًريخ ىلاعت هللا مكازج
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 ئ رشانلا ةمدقم

 هباحصأو هلآ ىلعو «نيمألا يبنلا دمحم انالومو انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نم لك ىلعو «نيعمجأ

 ةياغلل عفنلا ةميظع تافلؤم فلخ دق د يواحطلا دمحم نب دمحأ رفعج ابأ مامإلا نإف دعب امأ

 بهذم ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع نايب يف ةروهشملا «ةديقعلا» :اهنم «ةياردلاو ةياورلا مولع يف

 لهأ داقتعا نايب يف ةمّتصملا بتكلا ّمهأ نم يهو دج نسحلا نب دمحمو فسوي يبأو ةفينح يبأ ةلملا ءاهقف

 .تاقيلعتو يشاوحو احورش اهيلع اوعضوو اغيلب ءانتعا اهب ةمألا ءاملع ىنتعا اذلو «ةعامجلاو ةنسلا

 ةيمالسإلا ةعماجلل قباسلا سيئرلا لس يمساقلا بيط دمحم ئرقملا ةمالعلا :باتكلاب نينتعملا نمو

 ىلإ ةّسام ةجاحلا تناكو .مكحملا نيصرلا هبولسأب ءامفان اًميق اًحرش هيلع فّلأ دقف «دنبويد مولعلا راد

 .ةمهملا هثحابمل َنوُنعو هثيداحأ جّرخو هقّقحف «يقيّدصلا ديشرومخ دمحأ لضافلا ألا ماقف .هتمدخ

 يف «ىرشبلا»ل نذأ مث ههحيحصتو باتكلا اذه ديضنتب ماق - ىلاعت هللا هظفح - روكذملا ققحملاو

 نافرع نب دمحم ذاتسألا خيشلا فارشإ تحت ,ىرخأ ةرم ٌباتكلا حيحصتلا ةنجل تعجارف «عبطلا

 .«ىرشبلا»ب حيحصتلا مسقل ماعلا فرشملا - ىلاعت هللا هظفح -

 :يلي امك ةنجللا ءاضعأ ءامسأو

 .يثتارك مولعلا راد ةعماج جيرخ هللا هظفح يضاقلا دمحأ نيسح / ذاتسألا ١-

 .اهب هقفلا يف صصختملاو ؛يشتارك مولعلا راد ةعماج جيرخ هللا هظفح يلع تقادص / ذاتسألا -؟

 .يشتارك نؤات لصيف هاش ةيقورافلا ةعماجلا جيرخ هللا هظفح نارمع دمحم / ذاتسألا -"

 هقفلا يف صصختملاو ؛يشتارك مولعلا راد ةعماج جيرخ هللا هظفح نمحرلا نيبم / ذاتسألا -5

 .ةبيطلا ةيمالسإلا ةعماجلاب

 جيزرخ - للاعت هللا هظفح - فئاط دمحم ذاتسألا :ةعئارلا ةروصلا هذه يف باتكلا قيسنتب ماق دقو

 .يثتارك نؤات لصيف هاش ةيقورافلا ةعماجلا



 :ةدافإلاو يأرلاب هلك كلذ يف انكراش دقو

 هللا هظفح نيماي فسوي / خيشلا ةليضف ١-

 هللا هظفح مالك دمحأ لالب / خيشلا ةليضف ١-

 هللا هظفح قوراف رمع / خيشلا ةليضف -"

 هللا هظفح نسح ناملس دمحم /خيشلا ةليضف -*

 رشانلا ةمدقم

 .ةينامثعلا ةسردملاب ذاتسألاو «ىرشبلا»ل ماعلا فرشمل

 5 سابع نبا ةسردمب ذاتسألا

 .مهث سابع نبا ةسردمب يوبنلا ثيدحلل ذاتسأل

 445 سابع نبا ةسردمب يوبنلا ثيدحلل ذاتسأل

 يف هِداَوُرو ملعلا بالط ىلإ ةيساردلا بتكلا لاصيإ ليهست يماسألا اهفّده يتلا - «ىرشبلا» نإو
 يف باتكلا اذه جارخإل تاناكمإو دهج نم عيطتست ام لك ْثلذب دق - َنهارلا ّرصعلا بسانت ةروص
 يف عقو دق للخ وأ أطخ وأ ةظحالم نم مهل رهظ ام اوهجوي نأ ءاّرقلا نم لمأت ءاهلمجأو ةروص ىهمأ
 .ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا نم اذهو .ةقحاللا تاعبطلا ين هكاردتسال ؛ةعبطلا هذه



 خياشملا ظيراقت

 عيظع ميدقت
 يمظعألا هللا ةمعن خيشلا يلوصألا هيقفلا ثدحمملا ةمالعلا نم

 دنبويد مولعلا راد هيمالسإلا دعماجلاب ثيدحلا داتسأ

 «ىفطصملا دمحم انديس مهتمدقم يفو «نيلسرملاو ءايبنألا ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .ىفتقا نمو هيعباتو هبحصو هلآ لعو

 ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج يبأ دهتجملا رّسفملا هيقفلا ظفاحلا مامإلل «ةيواحطلا ةديقعلا» نإف

 اهرهشأو ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا نايب يف ةمّتصملا بتكلا ٌمهأ نم ب يواحطلا يدزألا ةملس نبا

 لهأ سرادم دنع اًميظع اَّلوبق ٌثيقل ةديقعلا هذه ٌترهظ نأ ذنمف «ءاملعلا دنع اًردق اهيظعأو اهمدقأو

 ريو «هتديقع نع اًحصفم هربتعي مهنم لكو «ةيفلسلا ىتحو ةيديرتاملاو ةرعاشألا نم ةعامجلاو ةنسلا

 .ةيفلسلاو ةيرعشألا :نيتسردملا نم هيلع ةريثك تاحورش ثدجو اذل ؛هبهذم ىلإ باتكلا صوصن

 اًثدحتم (؟60 :ص) (مّقْنلا ديبمو مَهّنلا ديم هباتك يف 82 يكبسلا نيدلا جات دقانلا ةمالعلا لوقي

 دئاقعلا يف - ةنملاو دمحلا هللو - ةعبرألا بهاذملا هذهو» :ةعبرألا ةيهقفلا بهاذملا باحصأ داقتعا نع

 رفعج يبأ ةديقع نوُرقي «قحلا ىلع اهروهمجف الإو ,ميسجتلاو لازتعالا لهأب اهنم قل نم الإ «ةدحاو دي

 يرعشألا نسحلا يبأ ةنسلا خيش يأرب هللا نونيديو «لوبقلاب اًملخو اًقلس ءاملعلا اهاّقلت يتلا ءيواحطلا

 .«عدتبم الإ هضراعي مل يذلا

 لهأ دنع اًذج اًريبك اًباجعإو ًةعساو ًةرهش ةديقعلا هذه تلان ةميظعلا باتكلا ةلزنم ىلإ اًرظنف

 :باتكلا اذه حورش رهشأ نمو .هيلع ءاملعلا تاحورش ترثكو «ةيهقفلا مهبهاذم فالتخا ىلع ةنسلا

 مامإلا حرشو «عوبطم وهو ه الا/" ةنس ىوتملا يدنهلا يفنحلا يونزغلا نيدلا جارس مامإلا حرش

 .عوبطم اًضيأ وهو هه ١185 ةنس ىفوتملا يفنحلا يناديملا يمينغلا ينغلا دبع ةمالعلا ننفتملا

 يقربابلا دمحم نب دمحم نيدلا لمكأ هيقفلا مامإلا حرش :اًضيأ باتكلل ةعوبطملا حورشلا ّمهأ نمو

 نسح يفاك ةمالعلا حرش كلذكو ««ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع حرشا» ىّمسملا ه 1/85 ةنس قوتملا

 ةمالعلا حرش كلذكو .«نيدلا لوصأ يف نيقيلا رون» ىّمسملا ه ١٠؟0 ةنس ىفوتملا ىراصحقألا يدنفأ

 ناهربلاو عماللا رونلا» ىّمسملا ه 707 ةنس ىفوتملا يكرتلا هللا دبع جقنلي نب سربوكنم نيدلا مجن



 خياشملا ظيراقت .

 امأو «ةيديرتاملاو ةرعاشألا نم تاحورشلا هذهو .نيرصاعملا نم ةدوف ديعس خيشلا حرشو ؛«عطاسلا

 رعلا يبأ نبا ةمالعلا حرش :اهمهأو «ةريثك اًضيأ يهف «ةيفلسلا ةسردملا نم ةيواحطلا ةديقعلا تاحورش

 .ها/97 ةنس ىفوتملا أب يفنحلا

 عرابلا ملكتملا ليلجلا ٌةمالعلا اًدج ةعتام تاقيلعتو ةعفان يشاوح باتكلا اذه ىلع عضو كلذكو
 مولعلا راد ةيمالسإلا ةعماجلل قبسألا سيئرلا اع يوتونانلا مساق دمحم مامإلا ديفح .بيط دمحم ئرقملاو

 .ةيديرتاملا ءاملع نم «دنبويد

 اهنكلو هدنهلا يف ةّدع تاعبط بيط دمحم ةمالعلا تاقيلعت عم «ةيواحطلا ةديقعلا» تعبط دقو

 خألا ةّمه تهجوتف «ثيدحلا رصعلا يف ةعابطلا ىوتسم عم بسانتت ةديج ةيملع ةمدخ ةمودخم نكت مل

 لمكي امب هيلع قيلعتلاو «هقيقحت ؛باتكلا اذه ٍةمدخ ىلإ يقيدصلا ديشروحخ دمحأ ٌباشلا لضافلا
 هازج .ملعلا ةبلط نم ركشلاو ءانثلا لمعلا اذهب ٌقحتسي وهو «هنم ةدافتسالا ريسيتل ؛باتكلا دصاقم

 .انص يواحطلا مامإلا «ةديقعلا» فنصم ةبوثمو «بيط دمحم ةمالعلا ةبوثم لزجأو ءاريخ هللا

 ىمظعألا هللا ةمعن

 دنيويد مولعلا راد ةيمالسإلا ةعماجلاب ثيدحلا ذاتسأ

 ه 153717 مظعملا نابعش نم 1

 د ع 6 هع



 5 خباشملا ظيراقت

 تاكرابم تاملك

 للعت هللا هظنح يروتجبلا رفظ ىلع تساير انالوم ينابرلا ملاعلا ريرحنلا خيشلل 0

 دنبويد مولعلا راد ةيمالسإلا ةعماجلاب يرعلا بدألاو ةيوبنلا ةنسلا ذاتسأ

 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو «هدعب ٌيبنال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو .هدحو هلل دمحلا

 فّرعأ نأ نع ّينغ «ةيواحطلا ةديقعلا»ب ةفورعملا ةديقعلا يف يواحطلا مامإلا نتم نإف «دعب امأ

 ةبطاق ةّنسلا لهأ عيمج دنع دامتعالاو رابتعالا ةناكمو لوبقلا ةبترم زاح دقلف ءدحأ هب فّرعي وأ هب

 حرشب اهيِفَلؤمو ةّمألا يفَّيصم مامتها :كلذ ىلع ججحلا ربكأ نمو ءاذه انموي ىلإ اهروصع مدقأ ذنم

 «مهنامزأ هتضتقا ام بسح «كلذ ريغ ىلإ ةموظنم هلعجو «هيلع قيلعتلاو هليهستو «عماجلا نتملا كلذ

 .ةرخآلاو ايندلا يف ءازج ريخ ةّمألا رئاس نع ةرربلا ةوفصلا كتلوأ هللا ىزجف

 مولعلا راد ةيمالسإلا ةعماجلا /ةزيزعلا انتعماج بالاط ةجاحل ةيبلتو ؛ماركلا كئلوأ جهنمل اًكولسو

 ةنس ٌقوتملا] يمساقلا بيط دمحم ئرقملا ةمالعلا خيشلا أدب - نتفلاو رورشلا نم هللا اهامح - دنبويد

 «ةعماجلا ةرادإ ءابعأ نم هيلع ناك ام عم «نيّرهش زواجتت ال ةدم يف هلمكأو هيلع قيلعتلا يف [م١ 47

 يتلا - ةعماجلل هترادإ مايأو «هتايح يف ناك دقو .هتيشحت نسحأف ىّشحو «قيلعتلا نقتأف قلع نكلو
 «ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع :ةيفاصلا ةحيحصلا ةديقعلل اًرشان - نرق فصن ىلإ ىلاعت هللا نوعب تّدتما

 نيمث نم هسفن هب تلذب ام ىلع اًريخ هللا ىزجف .هعمجأ مّلاعلا يف لب ةيدنهلا ةراقلا هبش يف اهيلإ اًيعادو
 .ةميوقلا هتديقعو فينحلا نيدلا اذه ةمدخل هتاظحل سئافنو همايأ

 «نيّيحولا نم ةّلدأ داريإ عم ءراصتخاب اهتاوخأ نيب نم زاتما يواحطلا نتم ىلع اذه هقيلعت ناك دقل

 ريغو ؛يرّشَبلا نهذلا ىلإ برقأ يه يتلا تايبيدبلاب جاجتحالاو :ةصيوع لئاسمب ةيهيدب ةلثمأب ليثمو
 بتكلا يعِلوُم مامتها بذجت نكت ملو «نيرظانلا قورت نكت مل هقيلعت اهيف ىلجت يتلا ةعبطلا نأ الإ .كلذ
 «هثيداحأ هل ٍجّرخيو ,ةرصاعملاو ةّدجلا سابل هسبلُي نم ىلإ ةّملم ةجاح يف باتكلا ناكف ؛تافلؤملاو

 .هتايوتحمل سرُهفي مث :ةّمهملا هئحابمل نوُنعيو



 خياشملا ظيراقت 4

 فارشإ تحت لمعلا اذهب همايق ىلع تاريخلاب يقيّدصلا ديشروخ دمحأ بلاطلا ذيملتلا هللا ىزجف

 ةوبنلا مولع ٍلهنم نم لهتنا هنأ ال ؛لمعلا اذه لثم هل حي ناكو «ةرونملا ةتيدملا لهأ ءاملع نم ٍنيملاع

 .ةنيدملا ءاملع نم اًملع ىوترا مث :ةزيزعلا انتعماج يف سرد «نيميظعلا

 .نيمآ مهللا .داعملا موي يف هيدلاولو هل اًرخَّذ اذه هلمع لعجو تّمألا هب عفنو ؛هلمعو هملع يف هللا كراب

 هلَّرْفُغ لع تساير

 ٠6/ /ةيناثلا ىدامح ١ 57037ه



 5 خياشملا ظيراقت

 قيثو قيثوت

 ميلس هللا دبع دمحم ئرقملا ينابرلا ملاعلا هيقفلا ثدحملا رّسفملا ةمالعلا نم

 اكيرمأ .وكاكش مالسإلا ميلعت دهعم سّسؤم

 ةيفاعلاو ةحصلاب هعّتمو ىلاعت هللا هظفح

 للا الإ هلإ ال نأ دهشأ انأو «هبحي امكو هنأشب قيلي امك اًدمص ةنطابلاو ةرهاظلا همعن ىلع هلل دمحلا

 .هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو

 ديحوتلا ملع يف عجارملا ٌمهأ نم ّدتعي يذلا «ةيواحطلا ةديقعلا حرش» باتكل ققحملا نإف دعب امأ

 يبأر بتكأ نأ ينم بلط هنإ ثيح يتريح راثأ ءديشروخ دمحأ انالوم خيشلا رختفملا يزيزع «ةديقعلاو

 هيلع هب ماق امو ميظعلا باتكلا اذه نم دازلا ليلق انأ نيأ !بجعلل اي .قيقحتلا لمع نم هب ماق ام نع

 !ايرثلا نم ىرثلا نيأ !قيقحتلا نم
 تابلطلا ثربتعا دقو ءاهعفوتأ نكأ مل ةديدع ةبيط صرف اهل تحِنُّس دق يتايح نأ يظح نسح نمو

 نأ اًمعز ؛ينم بلُّط امب َمايقلاو اهتباجإ ضفرأ ملف «ةميظع ةداعسو ةميق ةورث تابسانملا كلتب
 .اهم رفكلاو ةداعسلا ىلإ ةءاسإلا ىلإ يدؤي نأ نكمي اهنع سعاقتلا

 امك هللا تيب مامأ يكملا مرحلا يف ةزانجلا ةالص ةمامإي ًةرم تيظح ينأ :ةبيطلا صرفلا كلت نمف

 !ةرخآلل اًرخذ تاداعسلا هذه لعجا مهّللا .همامإ بلطل اًبيجم ىصقألا دجسملا يف ةالص ةمامإب تدعس ينأ

 هدلاوو رقوملا ققحملا هيلع ركشأف «ةديعسلا تابلطلا كلت نم اًضيأ بلطلا اذه نأ دقتعأ ينإو

 وه هنأ مرج الو !ةماركو اًفرش هللا اهداز «ةرونملا ةنيدملاب مبقملا يقيدصلا رونأ ديشروخ ظفاحلا مركملا

 .هضيفو همرك رامث نم ةعضاوتملا يسفن نم بلطلا اذه ىرأ ينإو «ةّبحملاو ةّدوملا هذه عبنم

 ئرما لك اهب يدتبي كقايحلا رّمسل ةيحالملا ةلصوبلا يه ةديقعلا نأ ٍدحاو لك ىدل مولعملا نمو

 ىتح ةرخآلاو خزربلاو ايندلا لحارم عطقي ؛ةحيحص ةهج ءرملا قفاو نإف «يهانتماللا هرفس ةهج يلإ

 لخدو «بولطملا هلزنم ٌلض دقف «ةميقتسم ريغ تاهج ىلإ هرفس لصاو نم امأ «ةدوشنملا ةياغلا ىلإ لصي
 ةقئافلا مهتيانع نوينابرلا ءاملعلا لذب دقو الإ دوهعلا نم دهع ٌلخي ملف .ةرخآلاو ايندلا رسخ نميف



 خباشملا ظيراقت 1١6

 سانلا اودشرأ مهنأ امك «بابلا اذه يف ةياغلل ةّققحم ةعيدب بتك فينصتب اوماقف ءريطخلا رمألا اذه يف

 .ةضاخو ةّماع سلاجم يف اهوقلأ يتلا مهحئاصنو مهظعاومب

 هنإف ؛بتكلإ رئاس نيب نم تاجردلا ىمسأب اًراتمم لظ «ةيواحطلا ةديقعلا» نأ يف نانثا فلتخي الو

 ذخأم هنإ :لاقي نأ نكميو .يواحطلا مامإلا ؛ةيرجملا ةثلاثلا ةثاملا نم ريهش هيقفو ثّدحمل فّلؤم

 ماق اذلو هّزيجو هنوك عم ةيدقعلا ثحابملا مظعم ىلع لمتشمو هب قوثوم هنإف ؛هدعب ةفّلؤملا بتكلل
 .ةفلتخم روصع يف هحرشب ءاملعلا

 :نآلا هل حورش ةعبرأ يدل دجويو

 يدنهلا يونزغلا قاحسإ نب رمع نيدلا جارم صفح يبأل «يواحطلا مامإلا ةديقع حرشا ١-
 .راصن رداقلا دبع دمحم روتكدلاو ؛يفنحلا يناليكلا مزاح خيشلا هقيقحتب ماقو هها/ ٠ 4 ةنس دولوملا

 هققح ء(ها/"7 :ت) يفنح لا يعرذألا زعلا نب دمحم نب يلع ةمالعلل «ةيواحطلا ةديقعلا حرشا -؟

 .ينابلألا نيدلا رصان هثيداحأ جيرختب ماقو ءءاملعلا نم ةعامج

 يميتغلا ينغلا دبع هيقفلا ةمالعلل «ةعامجلاو ةنسلا نايباب ىمسملا ةةيواحطلا ةديقعلا حرش» -*

 .هقيقحت و هجيرخت ىلإ حلاصلا ضاير دمحمو ظفاحلا عيطم دمحم هّجوتو .يقشمدلا يناديملا

 .يثسحلاب فورعملا يررهلا هللا دبع خيشلل «ةيواحطلا ةديقعلا حرشب ةينسلا ةديقعلا راهظإ» -- 5

 دئاقعلا حرش»و «ةيفسنلا دئاقعلا حرش» اهيف امب «دئاقعلل اًبتك نأ ىلع ةريحلا ينم تذخأو

 نكلو «ةيدنهلا ةراقلا هبش يف ةيمالسإلا ةيبرعلا سرادملل يساردلا ررقملا يف ةلخاد تناك 4ةيلالخحلا

 عيمج يف هسيردتب نومزتلي مهف نآلا امأ «ةبسانم ةيانع «ةيواحطلا ةديقعلا»ب اهيلع نومئاقلا نتعي مل

 .هلل دمحب سرادملا

 حورشلا نإ ثيح - ةجاحلا نأ ثيدححلاو ركفلل لاجم انه سيلف ؛هنع ثدحتأ يذلا حرشلا اذه امأو

 مالسإلا ميكح نم ىروشلا سلجم ٌءاضعأ هدادعإب سمتلا يذلا ديدجلا حرشلا ىلإ عدت - رفوتم ىرخألا

 ليسي «عفاد ليس ملعلا نإف .هفيلأتب مهبلط باجأف «- هرس هللا سدق - بيط دمحم ئرقملا خيشلا
 .رخآلا لمع نع اًينغتسم نيرخأتملا وأ نيمدقتملا نم دحأ لمع لعجي الف ءاّمئاد عفنلاو ريخلاب اًمقدتم



 1١١ خياسشملا ظيراقت

 هدئاقعلا باب يف ةّصاخ ةريصبو ةكلمب اهيلع هللا معنأ ةيمساقلا ةرسألا نأ ةبيرم ريغ ةقيقح هذهو

 مولعلا راد ةيمالسإلا ةعماجلا سّسؤم يوتونانلا مساق دمحم انالوم خيشلا بتك ٌميمج الدع هب دهشتو

 «بيط دمحم ئرقملا خيشلا اًملعو اًبسن هثرو مث ؛«مالسإلا ةجحاب هفاقحتسا نع بغل اذلو .دنبويد

 .اهنولب ةغوبصم تناك اهلك هتافّلؤمو هسلاجو هظعاومو ؛ةيمساقلا مولعلل اًحراشو اًنيمأ ربتعاو

 - ةقئافلا بهاوملا يذ نكل - ّنسلا ريغصل لزألا دنع ىلاعت هللا اهرّدق ةداعسلا هذه نأ عقوتأ نكأ م

 اهفرعي ال ٌةرابج اًدوهج بّلطتي لمع هنإ ,ديشروخ دمحأ يتفملا انالوم ظفاحلا يزيزع نباو يزيزع
 ققحو هجرخأ هنإف ؛حلاصلا ٌباشلا اذه هب ماق ام ينبجعأ دقو ؛ةكرعملا هذه يف ضاخ نم الإ ةفرعم

 اذه ٌقح هلمكأو هجولا نسحأ ىلع ىَدأ هنأ ىرأ ينإو ءنكمي هجو نسحأ ىلع مالسإلا ميكح حرش

 باتكلا بحاص ىلاعت هللا ىزج .ةيدنه ا ةراقلا هبش رايد يف ملعلا ةبلط ىلع اًنيَد ناك يذلا باتكلا

 .باتكلا اذه لثم نم ةدافتسالل ينقفوو ءروكشملا مهيعس ىلع ؛هعفرأو ءازجلا ىلعأ هقّقععو هحراشو

 «ققحملا هبلط ام بسح تبتك ام تبتك كلذ دعبو ءاقرح اًقرح حرشلا اذه قيقحت تأرق دقو

 .هلبقتي نأ هللا وجرأ

 اًقيرعتو «مالسإلا ميكح ةايحل ٌةرصتخم ةمجرت حرشلاب قحلي نأ دمحأ انالومل حرتقأ ربخألا يفو

 .اًضيأ هيلإ جاتحي ئراقلا نإف ؛هسفنل اًريجو
 ميلس هللا دبع دمحم

 يان ٍليأ .نجليأ

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا



 قيقحتلا بحاصب فيرعتلا غب

 كرابملا رفّشلا اذهل قيقحتلا ةمدخب مئاقلل زجوم فيرعت

 .يقيدصلا نمحر لا ليلخ نب ديشروخ نب دمحأ وه :مسالا

 كانه رودلا ىدحإ يف ميركلا نآرقلا ظفح أدبو «(ه5١4١) ماع ةرونملا ةنيدملاب دلو :ةيتادتبالا ةساردلاو نأرقلا ظفح

 -هللا هظفح- يعارلا ديشرلا دبع نب كلاملا دبع نآرقلا ىلع فوكعلا خيشلا ةقلحب قحتلا مث «يلاغنبلا هللا دبع خيشلا دنع

 .ديوجتلاو ظفحلا ناقتإل فيرشلا يوبنلا دجسملا يف

 ةفلاو ءاشنإلاو فرصلاو وحنلا مهنم ملعتو ةرونملا ةنيدملاب خياشملا نم ديدع دنع يئادتبالا هميلعت ىقلتو

 .هتياعرو هظفح يف مهلعجو نيعمجأ هللا مهظفح .هلوصأو

 زكرملا ازئاح دنبويد مولعلا راد ةيمالسإلا ةعماجلا نم ةليضفلا ةبترمب جرخت (ه475١) ماع ينو :سيردتلاو جرختلا

 «يروبنلابلا دمحأ ديعس يتفملا ثدحملا خيشلا مهنم ءايلعلا ةلحرملا يثدحمو ةذتاسأ نم تازاجإ ىلع لصحو ءيناثلا

 هللا ةمعن مولعلا رحب ماههلا خيشلاو ءيرونجبلا يلع تساير ةمالعلا خيشلاو ءيمظعألا قحلا دبع ثدحملا خيشلاو

 ماع هنم جرختو «ءاتفإلاو هقفلا يف صصختلل اهسفن ةعماجلل عباتلا ءاتفإلا مسقب قحتلا مث .مهريغو يمظعألا

 ةعماجلا نم ةنسلاو نآرقلا تاسارد يف ريتسجاملا ىلع لصح (ه574١) ماع ينو .لوألا زكرملا ازئاح (ه57١)

 لمعو «ةرونملا ةنيدملا ىلإ عجر هقفلا يف صصختلا نم غارفلا دعبو .دمحلا هللو .زانمت ريدقتب ايزيلام ةيملاعلا ةيمالسإلا

 .فيرشلا يوبنلا دجسملاب نآرقلا سيردت فرش لانو ؛ةيلهأ ةسردم يف ةيديهمتلا فوفصلل سردمك

 يف تاءارقلا سردم -هللا هظفح- قيدص دمحأ ريشي ريبكلا ئرقملا خيشلا نع ميركلا نآرقلا يف ًةزاجإ لان :تازاحإلا

 دمحم نمحرلا قيفش ظفاحلا ءارقلا ذاتسأ ئرقملا خيشلا نم ًٌةزاجإو ءنرق فصن يلاوح ذنم فيرشلا يوبنلا دجسملا

 ًةزاجإو «-هللا همحر- نابخ لداع روتكدلا ئراقلا خيشلا نم ةزاجإو «ةرونملا ةنيدملا يف ميركلا نآرقلا سردم ناييلس

 ضوع دمحم يناه ئرقملا خيشلا نم ًةزاجإو «-ئرابلا هظفح- هللا ةمحر خيشلا نب دعس لهس يبأ ققحملا خيشلا نم

 . -ئرابلا هظفح- يزغلا

 ريبك مايحلا ةمالعلا نم لك نمو «دنبويد مولعلا راد ةذئاسأو يثدحم نم فيرشلا ثيدحلا ين ٍتازاجإ لانو

 خيشلاو «يمساقلا بيط دمحم ئرقملا مالسإلا ميكح خيشلا لجن يمساقلا ملاس دمحم خيشلا مهتلمعو دنهلا ءاملع

 ليلجلا ثدحملا خيشلا لجن يمظعألا دمحأ ديشر ريبكلا خيشلاو «يولهدناكلا دمحأ راختفا ةيدنهلا رايدلا ثدح دنسملا

 ةعماجب ثيدحلا خيش يلامج روز هللا دبع نب نمحرلا دبع خيشلا ةمالعلا دنسلا ثدحم نمو ؛يمظعألا نمحرلا بيبح

 .يلبنحلا لئاو دمحم خيشلا ثدحملا نمو .يدابآريخلا ثيللا وبأ روتكدلا خيشلا ثدحملا نمو .دنسلاب مولعلا رهظم

 يقيدصلا ديشروخ نب دمحم :ريرحت



 ءادهإلا

 ءادهإلا

 هيده رونب ترانتساو ةيرشبلا ةديقع هب تحلص نم حور ىلإ عضاوتملا لمعلا اذه يدهأ

 كولسب تدتهاو موقألا يه يتلا هنتسو ةّرِطعلا هتريسب تءاضتساو ةيناسنإلا هتيادهو

 «نيعمجأ اًّرط مهلك هدابع ىلع هتثعببو هب نمو نوكلا ىلع هتمعن هب هللا متأ نم «ميقتسملا هطارص

 ةادهملا هللا ةمحر «ءايبنألا مامإو نيلسرملا ديسو ءايفصألا ةودقو ءايلوألا ةوفصو ةقيلخلا ديس

 معنأو كرابو ملسو هللا لص هللا دبع نب دمحم انبيبحو انيبتو انديس «ةأدسملا هللا ةمعنو

 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو هيلع هتايحت ىكزأ لزنأو



 قيقحتلا ةمدقم 15

 قيقحتلا ةمدقم

 مهرمأ ولام دابعلا ىلع لاضفإلا نم هل يذنا ؛ماعنإلاو ةمحرلا ليلج «ماركإلاو نملا ميظع هلل دمحلا

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ .مايقلا ٌّنح هركشب مايقلا نع اوّلمو ءمهرخآ نع اوزجعل ركشلا ٌّقح هركشب

 نأ دهشأو ؛ماحزلاو عفادتلا موي ايالبلاو باذعلا نع انحزحزتو انيجنت ةداهش ءهل كيرش ال هدحو

 «ماركلا نيَفَطصْلا ٌةودقو هئايلوأ ٌةوفصو هئايبنأ ٌمامإو هقلخ نم هّيفصو هلوسرو دبع ادمحم انيبنو انديس

 نيبيطلا هتايرذو نينمؤملا تاهمأ هجاوزأو نيمايملا ّرغلا هبحص ىلعو هيلع معنأو كرابو ملسو هللا لص
 .مانألا نم ةيخنلا

 ةيمالسإلا ةعماجلل قباسلا سيئرلا لب يمساقلا بيط دمحم ئرقملا ةمالعلا فّلأ دقف !دعب امأ

 .دئاقعلا يف باتك فيلأتب ,ةعماجلل ةيذيفنتلا ةئيهلا نم رداص رارق بقع ّباتكلا اذه «دنبويد مولعلا راد

 جاتحي عضوم يف اهليصفت ّضعبو دئاقعلا ةلدأ لمشي «نيتدتبملا بالطلل .دارملا حضاو «ةرابعلا لهس
 فّْنأ ام ةماع اهنم ولخت يتلا ةيمالسإلا دئاقعلل ةيعرشلا ةلدألا ةفرعمل انوع مل نوكيل ؛ليصفتلا ىلإ هيف

 .ةدقعملاو ةليوطلا ةيدقعلاو ةيمالكلا بتكلا مهف ىلإ ةترمو «دئاقعلا يف

 يف هسفنب وه كلذب حرص امك ءادعاصف نيرهش براقي ام «ةزيجو ةدم يف باتكلا اذه ب فّلأ
 نيذلا بالطلا عضو بساني اًحرش دئاقعلا حّرَشو «ةلدألا نايب يف راصتخالا كلسم كلسو ههتمدقت

 هب عافتنالا نكمأ ثيحب رسيلاو حوضولا ىلع اذه هباتك عضوو ئاقعلاو مالكلا ملعب دهع لوأ مه

 يف نيثدتبملا بالطلل همهف بعصي ام ةيلقعلا لئالدلا نم هيف فلؤملا لدُي ملو ,ئدتبم بلاط لكل
 .مهفلا ةوقو لقعلا رصعي ام ةيقطنمو ةيفسلف تالاكشإب ملي لو ؛نفلا

 فئاوطلا نعو ةعامجلاو ةنسلا لهأ نع ةيفيرعت ةملك - داجأف - هتمدقم يف لد فلؤملا داز
 ٍنَّيحولا نم ماكحألاو دئاقعلا يّقلت يف ةنسلا لهأ جهنم اًحراش ؛كئلوأو ءالؤه نيب قّرفي امو «ةغئازلا

 هللا ناوضر «ةمألا هذه لوألا ليعرلا نم انيلإ امهيلقانو امِهتَلَمَت ني ةدافتسالاو «ِنيَظوفحملا ٍنيّموصعللا
 .ديدج ملع يف نيعراشلا كردو نيئدتبملا ناهذأ كلذ لك يف اًيعارم ,نيعمجأ مهيلع



 16 قيقحتلا ةمدقم

 ةفينح يبأ مظعألا مامإلا :ةمئألا ٌمجارت باتكلا ةمدقم يف مالعلا فلؤملا فاضأ كلذ بناج ىلإو

 نمو ةيفاصلا رداصملا نم اًيقتنم يواحطلا رفعج يبأ مامإلاو دمحم مامإلاو فسوي يبأ مامإلاو

 يراوتلا بتك يف ةمئألا كتلوأ أ مجارت يف رثؤي ام بلاغ نأ ذإ ؛ةليخدو ٌسدب رّدكتت مل يتلا ةدقتملا رابخألا

 يفيرعت اّذَبُت بتكو .مهنأش يف بذكلا عّمليو قحلا يّطخُي ام عانطصاو قالتخاو سد نم خت م
 .مهلئاضفو مهرثآم

 لالخ رّوزو «قيقحتلا ليبس ىلع ال تنّهُو وأ تفّعض دق ام مهبقانم نم قّثو كلذ بناج ىلإو

 ملع ىلع بالطلا حبصيل ؛ناتهبلاو بذكلا ةحضاو بلاثم نم مهيف حرجلل لقنيو ىوري ام ةمجرتلا

 اونوكي ىتح «مهتديقع يف اونرتغي الثلو ؛مهيعاسم يكازو مهتايح يفاصو مهريس حيحص ىلع عالطاو
 :لوقي ثيح دئاقعلا نايب يف يواحطلا مامإلا اهيلع لّوع يتلا مهتايصخشب ةّمات ةقث ىلع

 تباث نب نامعتلا ةفينح يبأ ةلملا ءاهقف بهذم ىلع ةعامجلاو ةئسل | لهأ دئاقع نايب ركذ اذه»

 ١ ؟ ©

 هللا ناوضر «ينابيشلا نسحلا نب دمح هللا دبع يبأو يراصنألا ميهاربإ نب بوقعي فسوي يبأو ينوكلا

 .«نيملاعلا برل هب نونيديو نيدلا لوصأ نم نودقتعي امو «نيعمجأ مهيلع
 هجو ىلع فّلؤملا نم تادايز عم عبط مث «هفيلأت نم غارف رثإ ةرم لوأ فيرشلا فّلؤملا اذه عبط

 مث «كلذ ريغو ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم حاضيإو ةمئألا ةمجرتل ةلماشلا ةمدقملا لثم ؛ةلمكتلا

 ىلع ٍلمع ٌريخآ كلذ ناكو «رتويبمكلاب ةعابطلاب ةريخألا ةعبطلا ديعأ دقو الإ نمزلا نم ريثك ضمي مل

 هيف ةفاضإ ريغ نم «بالطلا ةجاح هتضتقا ام بسح باتكلل تاعبطلا تعباتت مث «فّلؤملا اذه

 هبش يف ةينيدلا ةيساردلا بتكلا بلاغ لاحك «ةيعبطملا ءاطخألا نم هيف ناك امل حيحصتو هيلع جيرختو

 .ةيدنهلا ةّراقلا

 / نيخيشلا نيذاتسآلا فارشإو رمأب باتكلا ثيداحأل جيرختلا يف تعرش ه1477١ ماع ينو

 نمزلا نم ذخأ لمعلا كاذ نكي ملو هللا تمحر دعس دمحم لهس يبأ خيشلاو ينغلا دبع سايلإ روتكدلا

 جيرختلا لمع ىلإ جوحأ تناك ةرخآتملا هتاعبط يف باتكلا ىلإ تفيضأ يتلا ةمّدقملا نكلو ءاّريثك

 هللا ّنم ىتح ءامهيتليضف فارشإب لمعلا كلذ يف تعرشف «هيلإ جاتحت عضاوم يف قيلعتلاو قيقحتلاو
 .هماهقتإب دبعلا ىلع



 1ك
 جيرختلاو قيقحتلا جهنم

 جيرختلاو قيقحتلا جهنم

 :باتكلا صن قيقحت

 ٌدجألا يه ذإ ؛ةيدنملا تابتكملا يف نآلا ةدوجوملا يه يتلا ةخسنلا ىلع باتكلا قيقحت يف ٌثدمتعا
 ةميدق ىرخأ ةخسن يدنعو .(ج) ب اه تزمرو «ةرخأتملا تاعبطلا يف ةدازملا تافاضإلا رابتعاب

 .(ق) ب اه تزمر «ىلوألا ةعبطلا نم اهلاخأ :ةرصتخم

 ريغ نم «ءالمإلاو وحنلا دعاوق بسحب ةحصلا ىلإ برقأ وه اب خسنلا فالتخا دنع تذخأو

 .اهنيب لضافتلا هجو مدعل ؛الصأ خسنلا دحأ نييعت

 .تاطوطخم رشع ىلع هللا تمحر دعس خيشلا هققح يذلا ّنتملا باتكلا يف تعضو

 .نيسوقلا نيب هلي بيط دمحم ئرقملا تافاضإ نتملا يف تدز

 .كلذ ىلإ هيف ةجاحلا تسم عضوم يف الإ نتملا يف خسنلا فالتخا حرشأ مل

 .هظفح دارأ نم ظفحي يك ؛هلمكأب باتكلا رخآ يف ققحملا نتملا تقحلأ

 :باتكلا ِق يقادايز

 .فلؤملل ٌةزجوم ًةمحرت باتكلا ةيادب يف تفضأ

 مجارتلا كلت تلصف «نتملا يف مهتامسأ ىلع قيلعتلا ءانثأ مالعألا ةمئألل لد فلؤملا مجرت دقل

 .هعقوم يف ءيش لك نوكي ىتح ؛هل ةمدقمك باتكلا لوأ يف اهتعضوو «قيلعتلا نم

 ةرابع نوضغ يف تاملكلا ضعب تفضأ كلذكو ءعضاوملا ىتش يف تاملكلا ضعب ُتبَّذه

 .ماهبإلا يلجنيو «دارملا حضتيل ؛[ 1 نيفوقعملا نيب اهنوكب َةرّمم فلؤملا
 نم ةئونعلا يف ٌتدفتساو «نيئراقلل ةدافتسالا باتكلا نم لهست يك ؛ثحابملاو لئاسملا ٌتنونع

 زعلا بأ نبا حرش نيوانع نمو «ةديدجلاو ةميدقلا باتكلا خسن ىلع عضو يذلا سرهفلا

 طلتخت ال ىتح [ ] نيفوقعملا نيب نيوانعلا تلعجو «(ةلاسرلا ةسسؤم ةعبط) ةيواحطلا ةديقعلل

 .باتكلا لصأب يتافاضإ



 1/ جيرختلاو قيقحتلا جهنم

 هايإ اًركاش «باتكلا يشاوح ىلع ميلس هللا دبع ققحملا خيشلا تاكاردتسا يتاقيلعت يف تفضأ

 .(س) اذكه نيسلا فرحب اهتريمو ؛ةقدب قيقحتلا ةعجارمب همامتها ميظع ىلع

 :نايعألا مجارت يف يلمع

 ءاهيف ةدراولا تاياورلاو .هنج يواحطلاو دمحمو فسوي يبأو ةفينح يبأ :ةمئألا مجارت ُتِجّرخ

 .عاطتسملا ردق ةيلصألا اهرداصم ىلإ اهتلحأو

 مهفيل ؛تاعطقلا ددعتم ىلإ مالكلا ميسقتو «ميقرتلا تامالع عضوب ةرابعلا ليهست تلواح

 يف خسريف «ةيلاتلا ةعطقلا مهف ىلإ يقترب مث «ةدح ىلع مالكلا نم ةعطق لك ئراقلا / بلاطلا

 .نيئراقلا ناهذأ يف هخيسرت كب فلؤملا ديري ام هنهذ

 .ةجاحلا هيلإ تسم اميف الإ ءباتكلا يف مهركذ دراولا مالعألل مجرتأ مل

 نيثدحملا بتك نم القن همكح نايب عم ءارصتخ اجيرخت باتكلا يف تركُذ يتلا ثيداحألا ُتِجّرخ

 .ةيلاتلا ططخملا جيرختلا يف تكلسو .فلخلاو فلسلا يف هب قوثوم عومسم مالك مه نيذلا ,نيفلاسلا

 .هنم لوقنملا لصألا ردصملا نم ثيدحلا ظفل تطبض

 ركذب تيفتكا :امهريغ عم امهدحأ وأ نيحيحصلا يف اجّرم باتكلا يف دراولا ثيدحلا ناك اذإ

 .جيرختلا يف اراصتخا ؛امهاوس امت ركذأ لو .همقرب نيحيحصلا نم هعضوم

 .اهريغ ىلإ اهزواجتأ ملو ءاهنم هعضوم ركذ ىلع ترصتقا :ةعبرألا نئسلا نم ثيدحلا ناك نإو

 بتكلا يف الإ ةنسلا نيواود نم هعضوم ركذ دنع «ثيدحلا مقرو بابلاو باتكلا ركذب مزتلأ مل

 .ثيدحلا مقر ركذب تيفتكاف :كلذ ادع ايف امأ «ةتسلا

 ثيدحلا عضوم ركذ ىلع كلانه ترصنقا :ةنسلا نيواود دحأ ىلإ لاحأ هس فلؤملا ناك نإو

 .هالعأ يف كلذ ىلع تصصن اى ارصتختم اجيرخت هتجرخو .باتكلا كلذ نم



 ريدقتلاو ركشلا

 ريدقتلاو ركشلا

 روتكدلا /نيذاتسألا نيخيشلا ,لمعلا اذه ىلع نيَقرشملا ىلإ ريدقتلا رفاوو ركشلا ليزجب مّدقتأو
 يلع ل امل ؛-امهاعرو ىلاعت هللا [مهظفح- هللا تمحر دعس دمحم لهس يبأ خيشلاو «ينغلا دبع سايلإ

 .ريخلا لك ةدارإو «ديدسلا ميلعتلاب :ءاضيب ٍدايأ نم

 اذه ميمصتو دادعإ يف يلع دمحأ نمحرلا دبع لضافلا خألل ةلئاحلا ةمهاسملا ىسنأ ال كلذك

 | .هوفعو هنمب هايإو اندمغتي نأ ٌلَجوَتَع ىلوملا الئاس هركشأف «فّلؤملا
 ٍنوَع ُدَي امهل ِنيَّذللا ةريغصلا يتخأو يقيدصلا اًدمحم زيزعلا يخأ بلقلا ميمص نم ركشأو

 .عضاوتملا لمعلا اذه يف ةدعاسمو

 نم ّنلع امل نيذلا -ةيفاعو ةحصو ريخب ّيِلع اههلظ هللا دلخأ- نيميركلا ّيوبأل ٌركش انأ كو

 .ينتدعاس امو ينتفوتسا ام اهّلك يتايح هركشل تغرفتسا ول ام نمل

 يف يل اًرخُّذ هلعجيو ءريغصلا عضاوتملا لمعلا اذه همرك ضحمو هتمحرب لبقتي نأ ّنَجيَدَع هللا لأسأ

 .نيمآ مهللا .اه مهسرغي نيذلا يف هتعيرش ةمدخل ينلبقتيو «يتبقاع

 ىقيدصلا ديشروخ دمحأ

 ه1 5817/7/18 تبسلا موي رصع

 دع دلع د دع



 اها فلؤملل ةزجوم ةمجرت

 ''”(حراشلل) فلؤملل ةزجوم ةمجرت

 :هبقلو همسأ

 مّكِحو ةعيرشلا رارسأ ملعو ةينيدلا ةباطخلا ةسائر هيلإ تهتنا يذلا ريبكلا يدنهلا ملاعلا وه

 .يمساقلا '''يقيدصلا بيط دمحم ئرقملا مالسإلا ميكح ءريخألا دهعلا يف نيدلا لئاسم

 :هدلومو هبسن

 اذ يوتونانلا مساق دمحم مالسإلا ةجح مامإلا نب دمحأ دمحم مالسإلا رخف '''ظفاحلا نبا وه

 يمني يذلاو ةريهشلا دنبويد ةعماج ْتسَسأ يتلا ةينابرلا ةبيتكلاو ةنمؤملا ةفئاطلا سيئر ناك يذلا

 رهش يف هب خيشلا دلو .هاضرأو هنع هللا يضر ءقيدصلا ركب يبأ لي هللا لوسر ةفيلخخ انديس ىلإ هبسن

 .دنلا لامشب ةعقاولا روفنراهس ةيريدمب دنبويد ةنيدمب م1841 ويام / ه15١11 ماع مرحم

 :همّلعتو هتسارد

 ديوجتلا ناقتإ عم ميركلا نآرقلا ظفح نم ىهتناو «نينس عبس نبا وهو باَتُكلا يف مّلعتي أدب

 اهيف بستنا مث «دنيويد ةعماجب يدرألاو يسرافلا مسقلا ىلإ بستناو ءنيتتس فرظ يف تاءارقلاو

 اًملاع هنم جّرختف «ةيمالسإلا ةعيرشلا مولعل صصخملا يبرعلا مسقلا ىلإ ايلعلا تاساردلا يقلتل

 .طقف ةنس 57 وحن نباوهو مم64 / ه1 ماع اًعلضتم

 :هتذتاسأو هخويش

 :مهنم دافتساو دنبويد ةعماج يف فلؤملا مهيلع أرق نيذلا ءالجألا خويشلا نيب نم ناكو

 .هللا همحر ه4*177 ىفوتملا (دنملا خيش)ب فورعملا يدنبويدلا نسح دومحم ةمالعلا خيشلا ١-

 يذلا - هللا هظفح - ينيمألا ليلخ ملاع رون بيدألا خيشلا ةمدقم نم «تاليدعت ضعب عم «ةذوخأم ةمحرتلا (0)

 ينيدلا مههاجتا ,دنبويد ءاملع يأ «جرازم للكس روا رد قيد اه دئبولو ساع» فلؤملا باتكل هبيرعت ةمدقم يف اهعضو
 .يبهذملا مهجازمو

 هسفن وه هتبثأ فلؤملا تيأر ال كلذ ُتبثأ ينإو ءيقيدصلا ةبسن هل نوتبتُي ال مالسإلا ميكح خيشلل نيمجرتملا ةماع (1)
 .ةيدرألا ةبتكملاب باسنألا مسق يف دنبويد مولعلا راد ةبتكم يف ةظوفحم يه يتلا ء«ةبيطلا ةرجشلا» هتلاسر رخآ يف
 .هللا همحر «هتايح لاوط دمحأ دمحم خيشلل اًبقل (ظفاح# ةملك ترهتشا ()



 فلؤملل ةزجوم ةمجرت 0

 .هللا همحر ه1 85 ىفوتملا يندملا يروفتراهسلا يراصنألا دمحأ ليلخ خيشلا -؟

 هللا همحر هه 11 41/ ىفوتملا يدنبويدلا ينامثعلا نمحرلا زيزع خيشلا دنبويد ةعماجب ربكألا يتفملا -'7

 .هللا همحر ه707١ ىفوتملا يريمشكلا هاش رونأ ةمالعلا خيشلا ريبكلا ثدحملا -

 فىها148 ىفوتملا دنبويد ةعماجل قبسألا سيئرلا يدنبويدلا ينامثعلا نمحرلا بيبح خيشلا -4

 .هللا همحر

 .هللا همحر ه 1159 ىفوتملا يدنبويدلا ينامثعلا دمحأ ريبش ةمالعلا خيشلا -5

 .هللا همحر ه1155١ ىوتملا يدنبويدلا نيسح رغصأ ديسلا خيشلا ينابرلا ملاعلا -7

 .هللا همحر هه 11/4 ىفوتملا «بدألا خيشاب فورعملا يوهورمألا يلع زازعإ خيشلا -8

 .هللا همحر هه 1141 ىوتملا يوايلبلا ميهاربإ دمحم خيشلا -4

 .هللا همحر ها77١ا/ ىقوتملا يورازحلا لوسر مالغ خيشلا ٠١-

 .هللا همحر ه1105١ ىفوتملا يدنبويدلا نيساي دمحم خيشلا ١١-

 .هللا همحر «ديحولا دبع ئرقملا خيشلا -١؟

 :ةيملعلا هتايح

 ةرادج نع نونفلاو مولعلا ىتش سّردف ءاهيف اًسّردُم َنّيَع دنبويد مولعلا راد نم هجّرخت دعبو
 ةافو دعب ةعماجلل ادعاسم اسيئر نّيَع مث ه١4١ ماع مولعلا رادل سيئر بئان نّيَع مث «ةيلهأو

 يف اًلقتسم اسيئر نّّيَع مث ءادعاصف نيرهش ةدمل 14 ماع يدنبويدلا ينامثعلا نمحر لا بيبح خيشلا

 ةعماجلا مدخو ءاّماع نيتس وحن ةعماجلا سأري ىغمو .م٠197١ /رياربف ١ شوال/١1748هء 5١/

 .ءازج ريخ نيملسملا عيمج نعو انع هللا هازجف ءفصولا قوفت ةمدخ اهلهأو

 :هصئاصخ

 وأ فلآ اباتك علاط نم لك كلذ َسِملَيَلَو .ةعيرشلا رارسأ ملع يف هعلضت :هصئاصخخ لجأ نم
 .«مالسإلا ميكحلاب بقل ةزيملا كلتلو ءاهاقلأ هل ٌةباطخ أرق

 هتباطخب ناك «ةدئفألا نيمطتو بولقلا َعانقإ هل هللا رّسي ءاهل رّسيم هنأكف «ةباطخملا :هصئاصخخ نمو

 ولت ةدحاو اهلحيف ءسواسولاو تاهبشلا دّمَع نم مهبولق يف ام ىلع وطسيو «نيعمتسملا رعاشم كلتمي



 ل فلؤملل ةزجوم ةمجرت

 .تامولعملا هصقنت وأ ريبعتلا هنوخي نأ نود الاجترا ملكتي ناكو «ىرخألا

 هرهاظم ىلجأ نمو «هترادإو هميظنت لثم دنبويد ةعماج خيرات دهشي ملف ؛ميظنتلا :هصئاصخ نمو

 .ةعماجلل يوثملا لافتحالا

 :هراثآو هتافلؤم

 فعالطا ةرفوو ؛هملع ةرازغب دهشت «ةيمالسإلا تاعوضوملا فلتخم يف ةريثك تافلؤم ف فّلأ

 :اهنم «ةعيرشلا رارسأب هعبشتو «ةنسلاو باتكلا يف هقمعتو

 اهطاطحناو ممألا مدقت بابسأ -؟ مالسإلا يف هبشتلا ١-

 ةسايسلاو نيدلا - 5 ةسدقملا تاماقملا -“

 ةيمالسإلا ةاواسملا -7 ةيمالسإلا ةوعدلا ئدابم -ه

 ديلقتلاو داهتجالا - مولعلاو مالسإلا -ا/

 (ةيحللا ةمكح) فلا“ ٠ مالسإلا ميكح تابطخ -4

 (ةوبنلا سمش) تون بافآ ١-

 :هتافو

 زهاني رمع نع ,م14/7 /ويلوي /11 ه١ 57" /لاوش /” دحألا موي ىلاعت هللا ةمحر هب ترثأتسا

 .ةعساو ةمحر هللا همحر ءاّماع 88



 فلؤملا ةملك 1

 (حراشلا) فلؤملا ةملك

 نيح دنبويدب مولعلا رادل ىروشلا سلجم نإف دعب امأ ءىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو هلل دمحلا

 ةسلجلا يف رّرق دق ؛يساردلا جهنملا ىلع تاليدعتلا لاخدإو يميلعتلا ماظنلا حالصإل ةماه تاوطخ ذختا

 ةلاسر يهو ؛«يواحطلا ةديقع» اهنم جهنملا ىلع نوتملا ضعب ةدايز ه0 ةنس نابعش يف ةدقعنملا

 حصي ثيحب لامجإلاو زاجيإلا ةياغ يف اهنأ الإ .حلاصلا فلسلل ةهيزنلا ةيمالسإلا دئاقعلا اهتآرم يف ىلجتت

 هذخآم جارختساو ةلاسرلا هيوتحت ام حيضوتب سلجملا ينفلكف ««دئاقعلل زجوم سرهف اهنإ» :اهنع لوقلا

 .ةنسلاو باتكلا نم

 ءانثتساب اهنكلو «ةيلقعلا لئالدلاب بلاغلا يف رخذت دئاقعلا نوتم نأ كلذ ىلإ يعاودلا ربكأ ناكو

 نع ةبلطلا ناهذأ داعبإ ىلإ الإ ىَّدَأ ام كلذو «ةيعمسلا لئالدلا نع ولخت داكت نفلا اذه تالّوطم

 يه ةيعمسلا لئالدلا نأ عم ؛ثيدحلاو نآرقلا نم دئاقعلا ذخآم ىلع مهعالطا مدعو ةيعمسلا لئالدلا

 .دئاقعلل ليصألا ردصملاو يقيقحلا ساسألا

 ةديقع لكل ذخآملا تابثإو نييعت ىلإ ةلاسرلا هذه ةيشحت ين يمامتها ربكأ تلعج كلذ ىلإ اًرظنو
 ةحصب قئأ ال كلذل ءاهبيلاسأ ناقتإو ةيبرعلا ةغللا يف يعلضت مدعب يفارتعا عم «ةنسلاو باتكلا نم

 دق ةلاحلا تناك اذإ ةصاخبو «ةيريبعت صئاقن وأ ًأطخ ىمسي ام اهيف نوكي امبرف ءيبولسأو يريبعت

 ميظعلا يملعلا لمعلا اذه لث يفكت ال ةريسي ةدم يف بجاولا اذه َماَتِإو لاجعتسالا لع تضرف

 ةبسنلاب ٌةليلقو ةيفاك ُديغ ةدملا هذه نأ كش الو .رثكألا ىلع فصنو رهش يف ةيشاحلا هذه تمقأ دقف

 .ةضّوفملا ةمدخلا ةيمهأ ىلإ

 نأ ىلإ اًرظن ؛اهل يتسرامم مدعو اهيف يدادعتسا فعض عم ةيبرعلاب ةلاسرلا ةيشحت ىلع تأّرجت دقو

 رصقأ ملف «نيسرادلل ةيعمسلا لئالدلا ريفوت وه امنإو «تارابعلا ٌقيمنتو نايبلا َنيسحت سيل ضرغلا
 نيروكشم اومركتي نأ ءاملعلا وجرأ نايبلا ةحص يعّدَأ ال ينأ ثيحو «ليصألا ضرغلا يف يننكمأ ام

 .ءازجلا نسحأ كلذ ىلع مهيزاجي هللاو ؛ةيشاحلا يف اهودجو نإ تاّلزو ءاطمخأ ىلع يعالطإب



 قرب فلؤملا ةملك

 اهتلصفف «ةقلغملا عضاوملاو ةصيوعلا لئاسملا ضعب نع - دصق نود - تاحاضيإلا ضعب تلاط دق

 «ىلاعت هللا ءاش نإ «ةمداقلا ةعبطلا يف ةلاسرلاب '”قحلتو عبطت فوس (ةمتثال اهتلعجو «ةيشاحلا نع

 .قبفوتلا هللابو

 دلبويد مولعلا راد ريدم

 ه17917 ةنس «مارحلا مرحم نم يناثلا

 دعب اميف باتكلا ىلإ فيضأ امنإو «- عبطت مل اهمامتإ مدعل اهلعل - «ةرخخأتملا تاعبطلا يف تامتتلا كلت عبطت مل ١(
 «ةمتنلا» تسيلو .ةّلاضلا قرفلاب فيرعتلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنم حرشو مالعألا ةمجرت نم تافاضإلا ضعب
 .«ةمدتلا يف هليصفتو» :فلؤملا لوق يف كلذ رهظي امك «فلؤملل رخآ اباتك

 ع



 ينوكلا تباث نب نامعنلا ةفينح يبأ مامإلا ةمجرت

 [ ''' ينوكلا تباث نب نامعنلا ةفينح يبأ مامإلا ةمحرت]

 [هبسنو هتينكو همسا]

 ”!.سرافلا رارحأ ءانبأ نم «نابزرم نب تباث نب نامعنلا ةفينح وبأ مظعألا مامإلا

 [هتافوو هدلوم]

 يف دلو هنأل ؛كلام مامإلا نم انس ربكأ وهو ءرخأ لاوقأ هيفو ''ءحصألا وهو ءهال٠ ةنس يف دلو

 ةمئأ دحأو «قارعلا هيقف «يفوكلا ,مهالوم ّيميتلا «تباث نب نامعتلا همساو «ةفينح وبأ مامإلا وه :ريثك نبا لاق 1١
 ؛ةافو مهمدقأ وهو «ةعبتملا بهاذملا باحصأ ةعبرألا ةمئألا دحأو .ىاملعلا ناكرأ دحأو «مالعألا ةداسلاو مالسإلا

 هللاف .ةباحصلا نم ةعبس نع ىور هنأ مهضعب ركذو .هريغو :ليق ؛كلام نب سنأ ىأرو «ةباحصلا رصع كردأ هنأل

 .5 317/17 «ةياهنلاو ةيادبلا» .ملعأ

 - يبلحلا يسلبارطلا نيدلا ناهربل «لوصألا ةتسلا لاجر يف لوسلا ةياهن) نع اّلقن - ينامعنلا ديشرلا دبع ركذ (0)

 «نابزرملا نب تباث نب نامعنلا نب دامح نب ليعامسإ انأل :هنع ّيِوُر اميف لاق ةفينح يبأ ني دامح نب ليعامسإ نع ٌةياور

 5 :ص ؛ةفينح يبأ مامإلا ةناكماا . ءاطق نر انيلع عقو ام هلاو «رارحألا سراف ءانبأ نم

 مامإلا داليم ماع يف الاوقأ دع ام دعبف 4 - 78 :ص «بيطخلا بيزأت» يف ُيرثوكلا ٌةمالعلا ٍلوقلا اذه ىلإ حنج

 ةفينح يبأ مامإلا بقانم» 5٠5 /0 «نايعألا تايفو» عجار] نينامث ةنس دلو ةفينح ابأ نأ ىلع نورثكألاو :لاق مظعألا

 ؛[(دمحأ) .5 ١/ «يكملا قفوملل ؟مظعألا مامإلا بقانماو 1848 :ص ؛ءاقتنالا» «17:ص يبهذلل «هيبحاصو

 وأ لاصتالاب مكحلا يف طوحألاب اًدخأ ؛تايفولا يف اهمدقأو ديلاوملا يف ةيورملا خيراوتلا ثدحأل مهنم اًحيجرت

 ظفاحلا هلعف ام :اهنم .نورثكألا هراتعخا ام شدخت رومأ انهو ؛تاياورلا ىدحإ ديؤي ام دجوي مل اذإ اذه نكل «عاطقنالاب

 دع ثيح «؛«كلام نع رباكألا هاور ام :هامس يذلا «هئزج» يف (ه 712١ ىوتملا) راطعلا دَّدْخَت نب دمحم هللا دبع وبأ

 كلام لبق ينوت نإو اذه دامحو .كلام نع ةفينح يبأ نب دامح قيرطب اثيدح قاسف «رياكألا ءالؤه نم ةفينح يبأ نب دامح

 نوكي نأ بجيف ءاضيأ كلام داليم لبق هداليم ناك اذإ الإ ّمتي ال كلام ىلإ رظنلاب رباكألا نم دع نكل نينس ثالث وحنب
 نباو .كلام داليم لبق هبا ٍدامح داليم نوكي نأ حصيل ؛نينس رشع نع لقت ال ةدمب نينامث ةنس لبق ةفينح يبأ داليم

 ...بتكي اميف قيقحتلا نع ديجي الف :ينطقرادلا خويش نمو نيعرابلا ظافحلا نم دلخم

 ةسمخ عمتجا تام امل يعخنلا ديزي نب ميهاربإ نأ ديفي ام ناميلس يبأ نب دامح ةمجرت يف ىور يلبقعلا نأ :اهنمو

 يبأ نب دامح هوطعأ مث ,مهرد فلأ نيعبرأ وحن اوعمجف «ةفينح وبأو رصاملا سيق نب رمع مهيف «ةفوكلا لهأ نم
 - داليم ناك ولو ء(ه90) نيعستو سمخ ةنس ميهاربإ ةافو تناكو ؛ملعلا يف ةعامجلا ةسايرل غرفتيو هب نيعتسيل ؛ناميلس



 ؟ه يفوكلا تباث ني نامعنلا ةفينح يأ مامإلا ةمجرت

 ("”.ه 165٠١ ةنس يف ةفينح يبأ ٌةافوو '''.ه 4 [ةنس]

 [مهنع هتياورو ةباحصلل هتيؤر توبث]

 لاقو .هنع ىّوّرو «يباحصلا ثراحلا نب هللا دبع ىقلو ندا [ةنس] يف هيبأ عم َتيبلا جح

 مقرر ر مم ممم م مم ممم مم مو ممم هموم قم همم ة ممم :نيثدحملا رابك نم هريغو ٍينالقسعلا رجح نبا

 هنم روصتي ال ةّنسلا هذه لثم يف نوكي نمو «ةنس ةرشع سم يعخنلا ةافو دنع هّنس تناكل نينامث ةنس ةفينح يبأ <
 نم ربكأ هنس نوكت نأ دب ال كلذ يف ءالؤمل ةفينح يبأ ةرطاشم ىلإ رظنلابف .يعخنلا فلخي نمب مامتمهالا اذه ّمتيب نأ

 «مالكلا ملعب لغتشي ايلدج ناك هقفلا ىلإ هفارصنا لبق ةفينح ابأ نأ ىلع تاياورلا ترفاضت دق هنأ :اهنمو .ّنسلا هذه

 يعخنلا ةافو دنع هئس نوكت نمو .هقفلا ىلإ فرصنا مث ,مهريغو ةيردقلا رظانيل ؛ةرم نيرشع وحن ةرصبلا طبه ىتح

 اهريغو بايسألا هذه حجرتيف «هقفلا ىلإ هفارصنا لبق لدجلاب ليوطلا لاغتشالا هل نكمي ال [ةنس ١6 يأ] هانركذ امك

 ها .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ؛نينامث ةنس لبق هداليم نأ

 .54 :ص يزاريشلا قاحسإ يبأل «ءاهقفلا تاقبط» رظنا(١)

 .11//؟ «ةرهازلا موجنلا»و 21848 :ص «ءاقتنالا» رظنا ()

 , انأ اذإف فقلس ةرشع تس يلو «(ه 47) نيعستو تس ةنس يبأ عم تُججح :لاق ةفينح يبأ نع يرميصلا ىور ©

 هللا دبع :هل لاقي #3 ادمحم بحص دق لجر اذه :لاقف ؟لجرلا اذه نم :يبأل تلقف «هيلع سانلا عمتجلا دق خيشب

 عمسأ ىتح هيلإ ينمذق :تلقف .ةي يبنلا نم اهعمس ثيداحأ :لاق ؟هدنع ءيش يأ :يبأل تلقف .ءزج نب ثراحلا نبا

 هقفت نم :لوقي ِةيلَي هللا لوسر تعمس :لوقي هتعمسف ههنم توند ىتح سانلا ينع جرفي لعجف يدي نيب مدقتف .هنم

 . 18 :ص «هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ» .بستحي ال ثيح نم هقزرو همه هللا هافك هللا نيد يف

 هنأب ضرتعاو» :هصنو «ةياورلا هذهل ابيذكتو احرج 4” :ص «ناسحلا تاريخلا» يف يمتيملا يكملا رجح نبا لقن

 هرمع نوكيف] نيعستو تسم ةنس هيبأ عم جح هنأ نم ةفينح يبأ نع ءاج ام امأو .... رصمب نينامثو تس ةنس تام

 دجسملاب سردي اذه هللا دبع ىأر هنأو [(دمحأ) ءنينامث ةنس دلو هنأ روهمجلا هلقن ام بسح اماع رشع ةتس ذئايح

 «فيرحتو بلق هيف كلذ دنس نأب ءانخياشم خياشم نم يفنحلا مساق خيشلا مهنم :ةعامج هدرف ءاثيدح هنم عمسو مارحلا

 كلت يف ةفوكلا لخدي مل ءزج نب هللا دبع نأبو «نينس تس ةفينح يبألو رصمب تام ءزج نبا نأبو ءاقافتا باذك هيفو

 .؟”417 /؟ «ءالبنلا مالعا ريسا :رظنا «عضولاو قالتخالاب ةصقلا هذه ىلع يبهذلا مامإلا مكح كلذكو .«ةدملا

 هنأ ةفينح يبأ داليم ةنس يف رقتسا ام دعب هنإف .عضولاب اهيلع مكحي ال نأ ىلإ يمساقلا بيط خيشلا حنج نكلو
 يف كد ءزج نب ثراحلا نب هللا دبعل ةفينح يبأ ءاقل نكمأ «ةنس ةرشع تس هلو ٌجحو .حصألا وهو ؛نيعبس ةنس دلو

 -  كلذو ؛ةنس ةرشع تس نبا ناك نيح هجح لوأ ّجح ةفينح ابأ نأب» هب اوضرتعا ام ةياورلا يف رثؤي الف هه 85 ةنس



 يفوكلا تباث نب نامعنلا ةفينح يبأ مامإلا ةمجرت 3

 نيرشع ىأر :«راتخملا ردلا» بحاص لوق ىلع لب «ةباحصلا ضعب يقلو '”كلام نب سنأ ىأر هنإ

 نب هللا دبع ءاج ةفوكلا هنكسم يفو ءاّيباحص نيرشعو ةتس راز هنأ ”لامكإلا» ينو (” ًيباحص

 ريغ ةليضفلا هذهو ''؛ءةدحاو ةطساو دي هللا لوسر نيبو هنيب تاينادحولا تاياورلا ينو .دوعسم

 .هيرصاعم نم ريثكل لب ' «هدعب نمل ةلصاح

 ةئسب حيرصتلا نم ةياورلا يف امف 448٠ هداليم ةئس نأ نم نيخرؤملا مظعم هراتخا ام ىلع اليوعت ؛ه 45 ةنس يف <
 ملي ينيعلا مامإلا حرص دق هنأ عم «هداليم خيرات نم رهتشا ام ىلع هنم اًدامتعا ؛ةأورلا دحأ نم جردم نيعستو تسم
 مامإلا اقل نذإ دعبي الف ؛(217 5 /* «رايخألا يناغم» رظنا) «نينامثو نامث ماع رصمب يفوت «## ثراحلا نب هللا دبع نأ
 .ٌتيدحلا هنم هغامسو هك هل ةفينح يبأ

 دقو «هرمع نم رشع سداسلا ماعلا هنأل هه 87 ةنس مامإلا جح خيرات نوكي نأ بجي قيقحتلا اذه ىلع ءانبو
 «مظعألا مامإلا بقانم» يف قفوملا هنع ىور اميف يباعجلا لاقو .لصألا يف امك «نينامثو عبس ةنس ال .هيف مامإلا جح

 مَّلُس ولو هل ةفينح يبأ ءاقث دعبي ال نذإ «(44) نيعستو عست ةنس يديبزلا ءزج نب ثراحلا نب هللا دبع تامو 70١
 يف ربلا دبع نبا هنع هتياورو هذ ثراحلا نب هللا دبعل ةفينح يبأ ِءاقل توبث ىلإ بهذ دقو .نينامنلا ماعلا ديلاوم نم هنأ
 3151ج 581/١ «ملعلا نايب عماج»

 8417/7 (ءالبنلا مالعأ ريس)و 215 :ص ؛يبهذلل «ةفينح يبأ مامإلا بقانم» ٠١/ 1١54 «ةياهنلاو ةيادبلا» رظنا (1)

 لئاوأ» يف طسب امك ءايباحص نيرشع وحن ّنّسلاب كردأو ١/ ١4: «راتخملا ردلا» يف يفكصحلا مامإلا لوقي (5)
 نإو .مهنمز يف دجُو يأ (نسلاب كردأو :هلوق) :115- 1751/1 «راتحملا درا يف احراش نيدباع نبا لوقيو .«ءايضلا
 «ىفوأ يأ نباو «رماع نب هللا دبعو :ةلثاوو «ليفن نبا :مه :لاقف («ءايضلا لئاوأ" يف طسب امك :هلوق) .مهلك مهري م

 «ديبل نب دومحمو «ديزي نب نمحرلا دبعو «سنأو دعس نب لهسو «ةبلعث نباو ءرسب نباو «دادقملاو «ةبتعو ؛ءزج نباو
 ءاّصخلم هب رفظأ مل نم مهريغ كردأ امّبرو هايباحص رشع ةينامث ءالؤهف «ليفطلا وبأو «ةمامأ وبأو عيبّرلا نب دومحمو

 نم ءالؤه ريغو :لاق مث ,فينم نب لهسو سابع نباو ةملس نب ورمعو ثيرح نب ورمع :«ةفيحصلا ريونت" يف دازو
 مهرصاع هنأ ىنعملا لب مه ةيؤرلا ىوعد حصي ال اذه هك يفكصحلا ةمالعلا لوق ىلإ رظنلابف ...مل# ةباحصلا لئامأ

 .مهنمز كردأو

 نينثا ةفينح وبأ ٌمامإلا مهآر نيذلا ةباحصلا يماشلا نيدباع نبا ةمالعلا َّدَعَو ««لامكإلا» نم عبط اميف هدجأ مل(

 .هالعأ رم امك «ايباحص نيرشعو

 .50/ - 1ا/ ١/ ؟مظعألا مامإلا بقانم# يف يكملا قفوملاو 177-150 /5 «رايخألا يناغما يف ينيعلا ةمالعلا اهركذ (:)
 .تبثأ ام حيحصلاو .«مهدعب" :لصألا يف (5)



 اذ يفوكلا تباث نب نامعنلا ةفينح يبأ مامإلا ةمجرت

 نامعن مههقفأل رهتشا نكلو ءاهيقف نيرشعل ابقل ناك «ةفينح ابأ» نإ :يدابآزوريفلا نيدلا دجم لاق

 ©" .يفوكلا تباث نبا

 [ةفينح يبأ ةمامإل تارّشبملا ركذ]

 يتارلا نأ نيريس نب دمحم رّبعف .هماظع هنم جرخيو لا يبنلا ربق شبني هنأ هابص يف ىأر هنإو

 ول» ثيدحلا اذه قادصم وه '”:يطويسلا نيدلا لالج لاقو '''.ملاعلا يف ِكِليَي يبنلا ننس رشنيو ظفحي

 .«سراف ءانبأ نم لجر '”'هلانل ايرثلاب ملعلا ناك

 [هذيمالت]

 ”٠ فالآ ةعبرأ ىلع نودتاز هذيمالتو ءنوريثك لاجر هنم دافتساو

 [ةفينح وبأ مامإلا] رضح املكو '''ةفينح يبأ ىلع ذملت اًكلام مامإلا نإ :يكملا رجح نبا ظفاحلا لاق

 4807/١. ؛طيحملا سوماقلا» :رظنا(١)

 .469/168 «دادغب خيرات١ رظنا 0

 7١ :ص («ةفيحصلا ضييبت» عجار (7)

 يف ميعن وبأ هجرخأ يذلا ثيدحلا يف هيي يبنلا هب رشب دق 7١: :ص «ةفيحصلا ضييبت» يف يطويسلا مامإلا ّصنو (؛)

 ءانبأ نم لاجر هلوانتل ايرثلاب [اطونم] ملعلا ناك ول" هلي هللا لوسر لاق :لاق هذ ةريره يبأ نع :[15 /51 «ةيلحلا»

 موق هلوانتل ايرثلاب اقلعم ملعلا ناك ول» :لاق ام ةدابع نب دعس نب سيق نع «باقلألا» يف يزاريشلا جرخأو .«سراف

 لاجر مهلاجرو «يناربطلاو رازبلاو ىلعي وبأ هاور 00/٠١: «دئاوزلا عمجم» يف يمشيحلا لاق] .«سراف ءائيأ نم

 أوُفَحْلَي اَمَل ْمُهْنِم َنيِرَخاَءَو# :هلوق :ب ءريسفتلا :ك يف] «يراخبلا» يحيحص يف هلصأ ةريره يبأ ثيدحو [.حيحصلا

 ولا :ظفلب [(1448) :ح ءسراف لضف :ب «ةباحصلا لئاضف :ك يف] ؛ملسم١و ([(58417/) :ح .(* :ةعمجلا) 4هب

 ح «سراف لضف :ب «ةباحصلا لئاضف :ك يف] ؛ملسم» ظفل يفو .؛ءالؤه نم لاجر هلانل ايرثلا دنع ناميإلا ناك

 .«هلوانتي ىتح - سراف ءانبأ نم :لاق وأ - سراف نم لجر هب بهذل ايرثلا دنع نيدلا ناك ول) 12554100

 هنأ ؛ميلعتلا باتك» يف رِكَُذ دقف ءنوصحيال ممأ أ مهو ءانباحصأ ٍتاقبط عت ادحأ رآ مو : يشرقلا رداقلا دبع لوقي (0)

 ءامسأ ينيعلا ةمالعلا ركذو ." ١/ «ةئيضملا رهاوجلا» .رفن فالآ ةعبرأ نم ٌؤحن هبهذم لقنو د ةفينح يبأ نع ىَوَر
 نيثدحملا نم هنع ىور 7١: :ص .؛مامإلا بقانم» يف يبهذلا لاقو . 15 - 9 /* «رايخألا يناغم» رظنا .مهضعب

 و ... نوصحيال ةدع ءاهقفلاو

 - رظناو 1١« /7 «رايخألا يناغم» .اًركنتم هنم عمسيو هلوقب ذخأيو هلأسي ناك سنأ نب كلام :ينيعلا ةمالعلا لاق (7)
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 ءاذه نع سانلا لأسف 2"'«ليللا رخآ ىلإ ركاذت ةدحاو ةرمو ءهعم ركاذتو كلام دافتسا ةرونملا ةئيدملا

 "هيلع ردقل بهذ نم ةبشخلا دومع نأ ىعدي نأ دارأ ول ةفينح ابأ نإ :كلام لاقف

 (" ةلأسم فلأ نيتس دافتسا هنإ :ليق ىتح '"'ءاريثك ةجرختسملا هلئاسمو هبتك نم كلام دافتساو

 [هخويش]

 .مهوعبأت وأ نوعبات مهرثكأ نكلو قلو هللا لوسر بحاص مهضعب '”.فالآ ةعبرأ ةفينح يبأ خياشمو

 يف همامأ سلجيو «هتبحص مزالي ةفينح وبأ ناكو '".يعخنلا ميهاربإ ذيملت ٌداَمح مهنم صاخلا ذاتسألاو

 ناك ىتح '''مودقلا دعب هاواتف رثكأ يف ذاتسألا هقدصيو «هتبوبيغ يف ءاتفإلا بصنم لوتيو ءسردلا

 .ةفينح وبأ :لاقف ؟كدنع سانلا بحأ نم :ٌةرم هابأ دامح نب ليعامسإ لأسو .[هيلإ] ةذمالتلا بحأ ةفينح وبأ

 1١5. :ص «ناسحلا تاريخلا» <

 41 :ص ؛ةفينح يبأ رابخأ)» يف يرميصلا هاور (1)

 اًبهذ اهلعبي نأ ةيراسلا هذه يف كملك ول الجر تيأر «معن :لاق ؟ةفينح ابأ تيأر له :كلامل لبق :يعفاشلا لاق ()

 .11/9 :ص «ةعبرألا ةمئألا لزانم»و ؛"١ :ص «يبهذلل «ةفينح يبأ مامإلا بقانم» رظنا .هتجحب ماقل

 .41 :ص ؛هباحصأو ةفيتح يبأ رابخأ» (م)

 مامإلا نع 445/1١ مظعألا مامإلا بقانم» يف يكملا قفوملا ىورو -١؟ :ص «يرثوكلل «بيطنخملا بينأت» رظنا (؛)

 .لئاسم ينعي .افلأ نيتس :لاق ؟مالسإلا يف ةفينح وبأ لاق مك :لثس هنأ :كلام

 5١. :ص ؛ناسحلا تاريخلا»و ء175/ «رايخألا يناغم» 4/١" قفوملل ؛مظعألا مامإلا بقانم# رظنا (0)

 بحاص ناميلس يبأ نب دامحب هقفت :هباحصأو ةفينح يبأ خويش ١14: :ص «مامإلا بقانم١ يف يبهذلا لاق (0)

 ماوعأ ةرشع هئيحص :لاق هنع ىرخأ ةياور يفو .ةنس ةرشع سم دامح ىلإ تفلتخا :لاقو «هريغبو يعخدلا ميهاربإ

 .هلئاسم عمسأو هلوق ظفحأ

 يبأ نب دامح دنع سلجي ناك ةفينح ابأ نأ :ليذه نب رقز نع 6 «دادغب خيرات» يف يدادغبلا بيطخلا ىور (0

 نأ ينرمأف هريغ ثراو هل سيلو اّلام كرتو ةرصبلاب تام دق هل ةبارق يعن ةليللا كلت يف (ادانح يأ) هءاجف «ناميلس

 نيرهش باغف ؛ياوج بتكأو بيجأ تنكف ههنم اهعمسأ مل لئاسم ّلع تدرو ىتح جرخ نأ الإ وه امف .هناكم سلجأ

 يسفن ىلع تيلآف ؛نيرشع يف ينفلاخو «نيعبرأ يف ينقفاوف .ةلأسم نيتس نم اوحن تناكو «لئاسملا هيلع ٌتضرعف «مدق مث

 نب دمحم نع 08/١ «مظعألا مامإلا بقانم» يف يكملا قفوملا ىورو .تام ىتح هقرافأ ملف ءتومي ىتح هقرافأ ال نأ

 .هتمزل ام لثم ادحأ مزل ادحأ نأ ملعأ ام اموزل ادامح تمزل :لاق ةفينح يبأ نع كلام
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 [هئاكذو هظفح يف يور امو هيلع ةمئألا ءانث]

 ناك :شايع نب ركب وبأو نوراه نب ديزي لاق ''.هنامز يف مهملعأو '''سانلا ىكذأ ةفينح وبأ ناكو
 نكلو .فلآ نم رثكأ ءاملعلا نم تيقل :بعصم نب ةجراخ لاقو '''.مهاكذأو سانلا مظعأ ةفينح وبأ

 ينكرتاف الإو .هلثم تاه :لاقف ؛كرابم نب هللا دبع دنع ةفينح ابأ لجر فختساو '''.هلثم ادحأ تيأر ام

 يف تيأر ام لثم دحأ سلجم يف اريقح ينتيأر امو «هسلجم يف رغاصأ رباكألا تيأر ٍنأل ؛ينلُم الو

 ”؟وه نمو هملع يف هيواسي نم الإ ةفينح ابأ فلاخي ال :يروثلا نايفس لاقو '".هسلجم
 تيأر امو «ةفينح وبأ مث يبعشلا مث سابع نبا هنامز يف سانلا ملعأ ناك :ةئيبع نب نايفس لاقو

 1 .ةفينح يبأ لثم
 :لاقو هربق ىلع ةرم هللا دبع ماقو .ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ ةفينح وبأ :كرابملا نب هللا دبع لاقو

 اولوقت ال :لاقو ”اديدش ءاكب ىكب مث .كفلخ تكرت ام نكلو «توملا دنع امهفلخ ميهاربإو دامح كرت

 (*.[ثيدحلل] ريسفتلا يه لب «يأرلا هلاوقأل

 يار لك لاوحأ نّييف ؛ةذتاسألا نم اهتعمس يتلا ثيداحألا ةفينح يبأ لع تضرع :ةمقلع وبأ لاقو

 .هيلع اهلك ثيداحألا ضرعأ 14 يننأ ىلع فسأتأ نآلاف .كرتلل لباق نالفو ذخألل لباق نالف :لاقو

 لهأ فصن لقعب ةفينح يبأ لقع نْرو ول :"7 :ص ؛«مامإلا بقانم» يف يبهذلا هنع ىور اميف مصاع نب يلع لوقي(')

 .هنامز لهأ ملعأ ةفينح وبأ ناك :لاق ميهاربإ نب يكم نعو .مهب حجرل ضرألا

 ١8. :ص ءيبهذلل «مامإلا بقانم# رظنا .هناوخإ ىلع الَضفم قت اًعرو ةفينح وبأ ناك :عيبَّرلا نب سيق لوقي(؟

 نب ركب وبأ لاق .84 :ص ؛ناسحلا تاريخلا» .ةفينح بأ نم لقعأ الو عروأ ادحأ تيأر ام :نوراه نب ديزي لاق )

 504/19 (دادغب خيرات» .هنامز لهأ لضفأ ةفينح وبأ :شايع

 .59/7 قفوملل «مظعألا مامإلا بقانم»و «548/16 «دادغب خيرات» رظنا (4)

 .57 /7 «مظعألا مامإلا بقانم» يف يكملا نيدلا قفوم هاور (5)

 .517/ :ص («ناسحلا تاريخلا) رظنا(١)

 .58 /؟ ؟مظعألا مامإلا بقانما يف قفوملاو (8"37 /5 «دادغب خيرات» رظنا ءراصتخاو ظفل فالتخاب يدادغبلا هاور (9)

 .701/7 «قفوملل (مظعألا مامإلا بقانم١ و ,85 :ص .يرميصلل «ةفينح يبأ رابخأ» رظنا(0)

 ١١7 :ص ماّرعلا بأ نبال «ةفينح يبأ لئاضف»و 0١/7 «قفوملل «مظعألا مامإلا بقانم» رظنا (9)
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 '"”.يدنع رهش سلجم نم عفنأ ةفينح يبأ دنع موي سلجم :ةيواعم نب ريهز لاقو
 '”.هلثم تيأر ام ءسانلا بجعأ وه :لاق ةفينح يبأ نع اكلام مامإلا لأس امل يعفاشلا مامإلاو

 «هقفلا ريغب ثيدحلا عامس نم عفن ال :لاقو !ةفينح يبأ هقف نم رشُع يل لصح .تيل اي :عيكو لاقو

 :ةفينح يبأل نيثدحملا رابكو شمعألاو يرهزلا لاقو .ةفينح يبأ باحصأ دنع اوسلجت ىتح مكل ةهاقف الو

 دنع دحاو سلجم يل لصح ول :ةفينح يبأ ةافو دعب فسوي وبأ لاقو '''.ءابطألا متنأو ةلدايصلا نحن

 يف سانلا :يعفاشلا مامإلا لاقو '”'.فلأ ةئام نورشع هدنع لاملاو ءيلام فصن تيطعأل ةفينح يبأ

 '”.ةفوكلا ءاهقف نم هقفأ ةفينح وبأ :قداصلا رفعج مامإلا لاقو '”'.ةفينح يبأ ىلع لايع هقفلا

 [اظفحو ةياور ثيدحلا يف هتناكم]

 ثيدحلا [حلطصم] يف «ظفاحلا»و '''.ةسماخ ةقبط يف ثيدحلا ظافح نم هّدع يبهذلا ظفاحلاو

 ناك يراخبلا مامإلاو '.نتملاو دانسإلا عم اًدعاصف ةياور يفلأ ةئام ظفحي يذلا ثدحملل لاقي

 ل امم ممل '”””«ُبفلأ ثيدحلا يف هل ذيتاسألاو خياشملا نأ عم '”'«ةياور فلأ ةئام تسل اًظفاح

 ١ :ص اءاقتتالا»و 50 /؟ «قفوملل «مظعألا مامإلا بقانما :85 :ص «يرميصلل «ةفينح يبأ رابخأ» رظنا 7١08

 :ص ا( ناسحلا تاريخلا » رظنا(؟) 55.

 راصتتالا» يف يزوجلا نبا طبسو 2٠١7 :ص «ةفينح يبأ لئاضف» رظنا ءشمعألا نع ماوعلا بأ نبا هاور

 ٠١. :ص (حيجرتلاو

 ,489 /؟ ؛ةئيضملا رهاوجلا» رظنا(:)

 ت8 ؛ظافحلا ةركذت» «877 /74 .يزملل (لامكلا بيذبتاء ٠٠ :ص ؛ءاقتنالا» رظنا «)

 50/8/١. «ةئيضملا رهاوجلا» رظنا(1)

 2158/١ «ظافحلا ةركذت» رظنا (

 «ركفلا ةبخن حرش حرش» .ثيدح فلأ ةثامب هملع طاحأ نم وه :(ظفاحلا) :يراقلا ناطلس نب يلع مامإلا لاق 8)

 ل

 .ثيدح فلأ ةئام تس ءاهز نم - «حيحصلا» ينعي - باتكلا اذه تجرخأ :لاق يراخبلا مامإلا نع يزملا ىور (؟)

 .454- 557 /؟5 «لامكلا بيذبت»

 .459 /؟ 5 !لامكلا بيذبت) و 5359/7 ؛دادغب خيرات» رظنا(١٠)
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 ؟!هدنع ًةظوفحم ةياور فلأ ةئام نوكي ال فيكف ''” فاتسأ فالآ ٌةعبرأ ةفينح يبألو

 «بيسمو «ليل يبأ نباو «شايع نب ركب وبأو «نوراه نب ديزي ٍثيدحلا ٍةمئأ نم هيلع دمتعا اذلو

 «ةمقلع وبأو «كرابملا نب هللا دبعو «ةنييع نب نايفسو ءيروثلا نايفسو «نيعم نب ىبحيو «كيرش نباو

 ؛يعازوألا مامإلاو «يناتسجسلا دواد وبأو يوهار نب قاحسإو «ينيدملا نب يلعو عىالع نب ورمعو

 نب عيكوو «يرزجلا ريثألا نبا ةمالعلاو ءجيرج نباو ؛حابر يبأ نب ءطعو «ضايع نب ليضف يضاقلاو

 ن8 مهريغو «يكلاملا ربلا دبع نبا ظفاحلاو .يكملا رانيد نب ورمعو «حارجلا

 بحاصو رجح نبا ظفاحلا جّرخ امك «ةطساولاب هل ذيمالت ثيداحألا بتك باحصأ رئاس اذكو

 جّرخ «ةصالخلا» ٌبتحاصو ةفينح يبأ نع “”!«(يئاسنلا»و «يذمرتلا» تاياور «راحبلا عمججلا

 دواد يبأ دنسم»لو .هنع ٌةددعتم ٍتاياور يذمرتلل «لئامشلا»و «يراخبلا ءزج»و «يىئاسنلا»ل

 يفو ٌةياور يناثلا ءزجلا يف «مكاحلا كردتسم»لو '”'«نيتياور «يناربطلا مجعم»لو ٌةياور «ىبملايطلا

 © ٌةياور ثلاثلا ءزجلا

 نم اًعضوم نيثالثو ةثالث يف هنع تاياورلا جّرخ دق مظعألا مامإلا ىلع هبصعت عم ينطقرادلاو

 .هقفلا باحصأو -7 ثيدحلا باحصأ ١- :نامسق مامإلا ذيمالت :يبهذلا ظفاحلا لاق ”.هق

 1757/7 «رايخألا يناغم» رظنا(١)

 بقانم)و ,90- اال ١/ (ةينسلا تاقبطلا» 007 - 55/17 «يفنحلا نيدلا ءالعل «لامكلا بيذهت لامكإ» رظنأ ()

 5١. :ص يبهذلل «مامإلا

 .ال"01 :ثيدحلا مقر «ىئاسنلل «ىربكلا ننسلا) عجار(7)

 0 ا :ثيدحلا مقر «طسوألا مجعملا,و «177 23٠١5 :ثيدحلا مقر ««ريغصلا مجعملا» عجار(؛)

 (ريبكلا مجعملا»و الا 55 فاو ىكالالال 4197 1199 11246 4+1 لل للالاال كلا 1: كلت

 ىملسولور سم لو لك هاب او كال ا لال) يكد ال) كالا /5) 562

 ةركل ةف ل رز ( هزل م١4

 6 لما قالا/ : ثيدحلا مقر «نيحيحصلا ىلع كردتسملا» عجار(5)

 44 -1/0:ص ديوس رون دمحمل «نيثدحملا بتك يف اًبدحم نامعنلا ةفينح وبأ مامإلا» رظنا(5)
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 '".مهّلك ماظعلا ةمثألا ذيمالت نم رثكأ هذيمالت نإ :ةمثألا ضعب نع [يكملا] رجح نبا ظفاحلا لاق

 هداهتجالا ةجرد اوغلب هذيمالت نم نوعبرألاو ؛هذيمالت نم ةئام ٌسمخ هدنسم مظعألا مامإلا نع ىور دقو

 اهيف تبّثُرو '''ءةنس نيثالث وأ نيرشعو سمخ يف ىرج يذلا هقفلا نيودتو ءاتفإلا سلجم يف اورضحو

 لك يف هذيمالت ىلإ ءاتفإلاو ءاضقلا بصنم ضَّوْفو "'.ةلأسم فلآ ةئام ةرشع يتنثا دعب افلأ نوسخ

 .ههقف رهتشاو عاش اذلف .دلب

 [ '* ثيدحلا ةّلق نم َعظعألا َمامإلا نودساحلا هب نعط ام ٌدر]

 ظفحلاو ثيدحلا يف ليلق ةفينح ابأ نإ :نولوقي نيذلا نيدناعملا نيدساحلا لاوقأ ىلإ اوتفتلت الف

 مزاول نم دسحلاو دانعلا نأل .ليحلاو ناسحتسالاو سايقلا رثكُيو «ةئجرملا ٌةديقع هّتديقعو «ةيبرعلاو

 يف قالحلا نم مَّلعت ةفينح ابأ نأ ”:يديمحلا هذاتسأ نع يراخبلا مامإلا لقت امك .لضفلاو لامكلا

 ةمألا نم نيِئلُتلا يف عاش ههقف نأ عم ؛ثيدحلا يف ليلق هنأ كلذب ملّعف '"'ءنئس عبرأ جحلا مسوم

 هيقف لك نأل ؛ثيدحلا يف لامكلا نودب هقفلاب ةماتلا ةفرعملاو لماكلا كردلا نوكي الو ؛ةيمالسإلا

 .سكع الو .ثدحم

 هنإ :لاقي نأ حصي الف ةريثك هئيداحأ نوكتف ًةريثك ةفينح يبأل ةجرختسملا لئاسملا تناك اذإو

 ا [ملع] يف الغتشم ناك دق مامإلا نكلو «ثيدحلاب ةفرعملا ريثك هنأ تبث لب .ثيدحلاب ةفرعملا ليلق

 .10 - 7 :ص (ناسحلا تاريخلا) عجار(1)

 .00 :ص «يرثوكلل «مهثيدحو قارعلا لهأ هقف# رظنا

 .يرثوكلل «ةفيرطلا تكنلا» ةمدقم رظنا )

 ملعلا لهأ نمو ؛ءاجرإلا ةفينح يبأ ىلع اضيأ اومقنو 8١ 1١: /؟ ؛هلضفو ملعلا نايب عماج"» يف ربلا دبع نبا لاق (:)
 عم اًضيأ ناكو .هتمامإل ةفينح يأ يف كلذب اوُنُع امك هيف ليق ام حيبق لقنب دحأ َّنْعُي مل «ريثك ءاجرإلا ىلإ بّسنُي نم

 .هولّضفو ءاملعلا نم ةعامج هيلع ىنثأ دقو هب قيلي ال ام هيلع قلتخيو ءهيف سيل ام هيلإ بَسّيو دَسحي اذه

 .”0//؟ «طسوألا خيراتلا» رظنا ()

 هنأ هيف ركذ لب «03737 /7) (طسوألا خيراتلا» يف يراخبلا مامإلا هاور اميف كلذك سيلو ««نئس عبرأ» :لصألا ين(:

 .نئس ثالث ماجحلا نم ذخأ



 فو ينوكلا تباث نب نامعنلا ةفينح يبأ مامإلا ةمجرت

 لاقو .هقفلاب اًيَلك لغتشا ّدشأ ةيهقفلا لئاسملا ىلإ نيملسملا جايتحا نأ ىأر املو '""ثيدحلاو مالكلا

 .ّلع ةمذلاف ؛هيلع نوشمي اطارص ينولعج سانلا نأل ؛ينونيعأ :هذيمالتل

 ٌةفيظوف ؛ماكحألا هب قلعتت ال ام :امهيناثو ,ماكحألا هنع طبنتست ام :امهدحأ :ناعون ثيداحألا مث
2 

 .قالطإلا ىلع ابيع تاياورلا ةلق نوكت الف '''ءادج ةليلق كلتو «ىلوألاب ُلاغتشالا هيقفلا

 قلق هتقفارم يف ةباحصلا نيب بتر ازاتما نإو قورافلا رمعو قيدصلا ركب ابأ نيخيشلا نأ ىلع

 نأل ؛ثيدحلا يف نيرثكم اوناك ام ٌةنس نيرشعو اعبرأ اراهنو اليل ب يبنلا بحاص ىضترملا اًيلعو

 قورافلا رمع نع يورو ؛ثيدحتلا ةرثك ىشخي ناك ةباحصلا ىلع هلضفو هتيزم عم قيدصلا ركب ابأ
 عع »2 هَ ع

 نامث دوعسم نبا نعو «ٌةياور نونامثو تسو ةثام سمخ ىلع نعو «ةياور نوعبرأو سمخو ةئام سمخ

 ةباحصلا ةّلجأو نيدشارلا ءافلخلا تاياورف .[نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر] «نوعبرأو ٌنامثو ةثام

 ورمع نب هللا دبعو ءرمع نب هللا دبعو «يردخلا ديعس يبأو ءرباجو ءسنأو «ةريره يبأ تاياور نم لقأ

 .ثيدحلا يف رثكم مهنم دحاو لك نأل ؛[ مهنع هللا يضر] ةشئاعو «سابعلا نب هللا دبعو ءصاعلا نبا

 .بيعب اذه سيلف مَّلُس نإو «ٌةقيقح ثيدحلا يف اًلقم سيل مظعألا مامإلا نأ لصاحلاف

 نأ :ينيعلا ةمالعلا لاق ام ىلع باوجلاو ,ينطقرادلا ةهج نم ضحم ماهتاف ظفحلا ةلق امأو

 .أطخ ماهتالا اذهو «ةفينح بأ ظفح ىلع دمتعا هنأ هنم ملعف ؛!هنئس» يف مامإلا تاياور ” لبق ينطقرادلا

 .ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ وه :ةبعش لاقو ''”.ثيدحلا ظافح نم هّدع دق يبهذلا ظفاحلاو

 ةياورلا ظفحي يوارلا نأ :اهنم «نيثدحملا رئاس طئارش نم دشأ هدنع تاياورلا لوبق طئارش اًضيأو

 .ضح ماهتا اذهف ؟!ظفحلا ئبس نوكي فيكف '””.ريغلا ىلإ اهئادأ تقو ىلإ اهعامس تقو نم

 اًقلبم هيف تغلب ىتح مالكلا يف رظنأ تنك :لوقي ةفينح ابأ تعمس :لاق ليذهلا نب رفز نع يدادغبلا بيطخملا ىور )١«

 .الو1//1 «ءالبنلا مالعأ ريساو 475/79 «لامكلا بيذهت» رظناو «457/16 ؛دادغب خيرات# .عباصألاب هيف لإ راشي

 ١//599-500, رجح نبال «حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا# رظنا ()

 .84 -1/0:ص ديوس رون دمحمل (نيثدحملا بتك يف اثدحم نامعنلا ةفينح وبأ مامإلا» رظنا ()

 .154 7/١ («ظافحلا ةركذت» رظنا (:)

 .178 :ص ماّوعلا يبأ نبال «ةفينح يبأ لئاضف» رظنا (5)



 يفوكلا تباث نب نامعنلا ةفينح يبأ مامإلا ةمجرت 4

 [نحللاو «ةيبرعلا يف فعضلاب هنعط نم رثؤي ام در]

 وحدلل زكرم وهو «قارعلا هنكسم نأل ؛«ةيبرعلا يف فيعض هنإ» :نيدساحلا لوق حصي ال اذكهو

 ةحاصفلا ملعت مامإلاو '''.قارعلا ىلإ اومدق رابكلا ةباحصلاو "وحنلا ةمثأل لب [ةيبرعلا مولعو]

 رهاظلاو "'.يعفاشلا راعشأ نم حصفأو فطلأ ةفينح يبأ راعشأ :يزارلا ركب وبأ لاق اذلو ءانه ةغالبلاو

 .ةغالبلاو ةحاصفلا نودب نوكت ال ةحيصفلا راعشألا نأ

 يف اوحرش امل ؛ةغالبلاو ةيبرعلا ءاملع نم «ينجلا نباو ''”يسرافلا يلع وبأو يناريسلا ديعس وبأو

 «ةطلاغملا يف يعازوألاو يروثلا نايفس ناكو '''.هتغالبو هتعارب نم اوبجعت ةفينح يبأ ظافلأ مهبتك

 © ةمادنلاو فسأتلا اورهظأ لاحلا روهظ دعب نكل

 [داقتعالا داسفو .ءاجرإلاب هيمر نم رثؤي ام ّدر]

 :ناعون ءاجرإلا ْنِإ :لوقنف ةئجرملا ةديقع ىلع هنوك امأو

 مه ةنسلا لهأو :«تاساردلا» بحاص لاق امك .هيلإ بوسنمو حودمم وهو «ةنسلا ءاجرإ ١-

 .ةلزتعملاو جراوخلل اًقالخخ ةموحرملا ةئجرملا
 ,ةلزتعملاو جراوخلا :ةنوعلملا «ةتجرملا)ب ةامسملا ةعامجلا مه هلئاقو .مومذم وهو «ةعدبلا ءاجرإو -”

 "”.هيلإ مظعألا مامإلا ةبسن حصي ال

 )١( 45ص ««بيطخلا بينأت) رظنا -/41.

 .للي يبنلا باحصأ نم ةئام سمو فلأ ةفوكلا لزن :4 58/7 «تاقثلا ةفرعم» يف يلجعلا لاق (5)

 .51/1 ؟مظعألا مامإلا بقانم» يف يردركلا هلقن ()

 774/7 ؛قفوملل «مظعألا مامإلا بقانم» يف هتصق رظناو .تبثأ ام حيحصلاو ؛«يراقلا» :لصألا يف (:)

 . 55 :ص ««بيطخملا بينأت» رظنا (0)

 «مظعألا مامإلا بقانماو ءا/” -1/# :ص ءيرميصلل «ةفينح يبأ رابخأ) ؛ ؛ :ص :يبهذلل «ةفينح يبأ بقانم» رظنا (5)
 «مظعألا مامإلا بقانماو 2١1١8 :ص «يبهذلل «ةفينح يبأ بقانم» :هيلع يعازوألا ءانثلو 17/7 2894/١ «قفوملل

 .7871//١؟ «قفوملل

 .ةرهز يبأل (ةيمالسإلا بهاذملا َجيرات»و 75-0975 - /4 :ص «بيطخلا تينأت» ثحبملا اذه يف يورتلل رظنا (

 1١9-158 :ص



 و ينوكلا تباث نب نامعنلا ةفينح يبأ مامإلا ةمجرت

 [ناسحتسالاب هلوقل مامإلا ىلع هب اومقن ام ٌدر]

 املاع ناك نم الإ هكردي ال .يفخ سايق ناسحتسالا نأ عم .هحدق يف ركذي اضيأ ناسحتسالاو

 لاق '”.ناسحتسالا يف اهنم عستو ءصصح رشع ملعلل نإ :لوقي اكلام مامإلا نإ ىتح ءارهام

 '"'.انزجع ناسحتتسالا نم لاق اذإ نكلو .هعم ركاذتنو ءسايقلا يف ةفينح يبأ عم كلسن :دمحم مامإلا

 .هملع ناصقن نم ال هتقاذح لامك نم اذهو

 [نيدلا يف ليحلا زيوجت نم مامإلا ىلإ بسن ام َدر]

 '”.يعرش ريغو -7 '”يعرش ١- :ناعون ليحلاو
 ظفاحلا هّدع امك ؛حيحص ريغ هنكلو '”'«فانحألا ىلإ ةيعرشلا ريغلا ليحلا يراخبلا مامإلا بسنو

 .كلذل اًببس هبهذم ىلإ عالطالا مدع لعجو «ةفينح يبأ ىلإ ةبوسنملا هطالغأ نم يبهذلا

 [مامإلا تافيلأت]

 ةمالعلاو .هقفلا يف اعومجم ٍبَّنر مامإلا نإ :«نامجلا دوقع» ينو .ةريثك ةفينح يبأ تافيلأتو

 ىدحإ مامإلا ىلإ ةبوسنملا ديناسملاو «ةددعتم ابتك مامإلل نإ :«ينامألا غولب» ةيشاح يف ركذ يرثوكلا
 .اًضيأ مامإلا ىلإ ءرفزو دمحمو فسوي يبأل «راثآلا باتك» ءاملعلا ضعب بسنو «نورشعو

 :هفيناصت نمو

 .ماوعلا يبأ نبا هركذ امك ؛يأرلا باتك ١-

 .ةبيش نب دوعسمو يرماعلا مصاع وبأ هركذ امك «ةباحصلا فالتخا باتكو -”

 )١( مزح نبال «ماكحألا لوصأ ين ماكحإلا»و ء148/0 4077 /” :يبطاشلل «تاقفاوملا» رظنا 17/5.

 40/١. «قفوملل «مظعألا مامإلا بقانم» رظنا ()

 .ةرضملا نع هب صلختي وأ ,قحلا ىلإ هب لصوتي ام :وهو (

 نع ضارعإلا ىلإ ةليسو ناك ام :هوركملا لايتحالاو .توبثلا دعب قحلا لاطبإ وأ لطابلا ىلإ هب لصوتي ام :وهو (؛)
 .بودنملا

 .ةعفشلاو ةبهلا يف :ب ؛ليحلا :ك يف .«يراخبلا حيحص) رظنا 0)



 ينوكلا تباث نب نامعنلا ةفينح يبأ مامإلا ةمجرت فل

 بعصم نب سايعلا هركذ امك «عماجلا باتكو -

 ريسلا باتكو - 5

 طسوألا باتكو -

 طسوألا هقفلاو -5

 ةيردقلا ىلع درلا باتكو -

 ءاجرإلا يف [يتبلا] نامثع ىلإ مامإلا ةلاسرو -8

 ملعتملاو ملاعلا باتكو - 4

 ريكألا هقفلاو - ٠

 .اياصولل بيتاكملاو ١-

 نم هريغ فيناصت نم دجوت ال امك «ةريخألا ةثالثلا بتكلا الإ نآلا دجوت ال هفيناصت نكلو

 «ميشهو «ةملس نب دامحو «يروثلا نايفسو «يعازوألل اًصوصخ «هرصع يف هقفلاو ثيدحلا ءاملع

 .مهريغو «كرابملا نب هللا دبعو «ديمحلا دبع نب ريرجو «رمعمو

 [تابرقلا يف هداهتجاو هدبعت ةدش يف يور امم ةذبن]

 ("'.ةفينح وبأ اننامز يف ةالصلا رثكأ :ةئييع نب نايفس لاق امك ءادباع ادهاز اذه عم ةفينح وبأ ناكو

 متخي ةفينح ابأ نإ :ورمع نب دسأ لاقو '''.ادتو :ةالصلا ةرثكل ةفينح يبأل لاقي :مصاع وبأ لاقو

 ميهاربإ نب يكم لاق اذك ''.ةرم فالآ ةعبس نآرقلا متخ يفوت ناكم يفو «ليللا نم ةالص يف نآرقلا

 .ناميلس نب دلاخ ذاعم وبأو ' 'مادك نب رعسمو

 . ”'ةياور ةرشع ىدحإ يوري يذلا يراخبلل ذاتسأو ةفينح يبأل ذيملت ميهاربإ نب يكمو [ةدئاف]

 .317 :ص «يبهذلل «ةفينح يبأ بقانم» رظنا (1)

 . 7317 ١/ ؛يكملا قفوملل «ةفينح يبأ بقانماو 77 :ص .قباسلا ردصملا رظنا ()

 .770 ١/ «يكملا قفوملل «ةفينح بأ بقانماو «1 4 :ص ؛يبهذلل «ةفينح يبأ بقانم» رظنا

 .74 :ص ؛يبهذلل «ةفيتح يبأ بقانم» رظنا (4)

 كم يولهدناكلا ايركز دمحم خيشلل «يراردلا عمال» ةمدقم رظنا (5)



 نفي ينوكلا تباث نب نامعنلا ةفينح يبأ مامإلا ةمجرت

 تيقبف ''”'.فانحألا نم رخآ وار نم ةيورم اهنم عستو ؛يراخبلا تايثالث نم نيرشعو نينثا نم 2)
 ةعبرأ هللا تيب يف نآرقلا متخ :بعصم نب ةجراخ لاقو .فانحألا ريغ نم يراخبلا امهاور ناتياور

 «"'.ةفينح وبأ ءريبج نب ديعس «يرادلا ميمت نافع نب نامثع :لاجر

 ف1 :رمقلا) (قرَمَأَو شد ُةعاَّسلأَو ْمُهُدِعْوم ُةَعاّسلأ لب :ةيآ ةفينح وبأ الت :نعم نب مساق لاقو

 '”نايفسو ةفينح ابأ تيأر :عيطم وبأ لاقو "'.حبصأ ىتح السلسم ىكبو ءاهلك ليللا يف اهرركف

 نيكاسملاو ءارقفلا يطعي ءاينغتسم ايطعم اداوج ةفينح وبأ ناكو '”'.اهلك ليللا يف تيبلا نافوطي يروثل

 دارأ ةفيلخلا نأ '”فسوي وبأ ركذ امك '''.ائيش لاملا تيب نم ذخأي الو «لاملا نم فنص لك ءاملعلاو

 هذه لخدأف تئش نإو «دادغب يف بيرغ ينإ :ارذتعم لاقو ذخأي ملف ,مهرد [فلأ] نيثالث هيطعي نأ

 تيب لام نم بنتجا هنأ ملع مامإلا ةافو دعب نكلو «كلذب ةفيلخلا يضرف .ينم لاملا تيب يف ةيطعلا

 .ةليمعلا ةليحلاب لامل

 رظنا .يراصنألا ىنثملا نب هللا دبع نب دمحم نع اًنالثو «ليبنلا مصاع يبأ نع يراخبلا مامإلا ىور اهنم اس )١(
 .قباسلا ردصملا

 .ةعكر يف ...نآرقلا متخ ١!: ص «يبهذلل «ةفينح يبأ بقانم» يفو «”الا/ ١/ «يكملا قفوملل «ةفينح يبأ بقانم» رظنا ()

 .77 :ص :يبهذلل «ةفينح يبأ بقانم» رظنا ()

 .تبثأ ام حيحصلاو ««نايفس ابأو» :لصألا يف (4)

 .748- 7175 ١/ «يكملا قفوملل «ةفيصح يبأ بقانم» رظنا (5)

 1١1١7. :ص «ناسحلا تاريخلا» رظنا (1)

 نم يمثيهلا رجح نبا هلقنو .4417 ١6/ ؛دادغب خيرات# رظنإ .فسوي يبأ نعال ءيتمسلا فسوي نع بيطخلا هاور

 ١١7. :ص «ناسحلا تاريخلا» رظنا .وار ركذ ريغ

 م ع اع



 يراصنألا ميهاربإ نب بوقعي فسوي يبأ مامإلا ةمجرت الاهل

 [هدلومو هيسن فمسأا]

 نب "ريحت نب دعس نب بيبح نب ميهاربإ نب بوقعي' ''ءقلطملا دهتجملا نقتملا ظفاحلا [وه]
 "م 98 يف دلُو '"'.ةيواعم

 «هتلدأ نم هب لقتسملا طابنتسالا نم نكمتلاو ءرصبلا طرفو ةهابنلاو هقفلا يف ٍةلماك ٍدكلم بحاص قلطم دهتجم يأ (1)

 همامإ فلاخ «بهذملا يف ادهتجم هنوك نم معُر امك ال فم يعازوألاو يروثلاو دمحأو يعفاشلاو كلامو ةفينح يبأك

 .لوصألا دعاوق يف هدلق نكلو ماكحألا ضعب يف

 رابخأ»و 287١/7 «ةباغلا دسألا 2778/7 دعس نبال «تاقبطلا» عجار «ميجلا حتفو ءابلا مضب « يجب وه :ليقو(؟)

 .765 /؟ ؛ةأاضقلا

 ةئْيَح نبا دعسو ؛يراصنألا ةتْبَح نبا دعس نب سيئ نب بيبَح نب ميهاربإ ن نب بوقعي وه : :ىبلا دبع نبا لاق ©)

 نب ةيواعم نب ريحب نب فوع نب دعس وهو ؛فوع نب ورمع ينب نم كلام تنب ةتبح هّمأو «راصنألا يف هّمأِب فري
 «مامإلا بقانم# رظناو ٠*7 :ص «ءاقتنالا» .ةبحص هل يراصنألا فوع نب ورمع ينبل فيلح «ةليخب نب ىَمْلُس
 نسح» رظنا .هوبأ ال بيبح وخأ اًسينخ نأ حصألاو ,7178/7 «ناكلخ نبال «نايعألا تايفو»و «58 :ص «يبهذلل

 .0 :ص «يضاقلا فسوي يبأ ةريس يف يضاقتل

 ةفينح يبأ مامإلا بقانم» عجار .رشع ةثالثو ةئام ةنس هداليم نأ ىلع هذي فسوي يبأ مامإلل نيمجرتملا بلاغ قفتا (4)

 ىأترا نكلو .5ا/4 /7 «نايعألا تايفو# 25١4/7 «قفوملل «مظعألا مامإلا بقانم» 268 :ص ءيبهذلل ؛هيبحاصو

 يف يرثوكلا خيشلا طسبو .نيعستو ثالث ةنس هداليم نأب لوقلا ناحجر يرثوكلا خيشلاو يمساقلا بيط خيشل
 :يلي اميف هّضن ُلقنأ ءانسح اطسب كلذ يف 7 - 5 :ص .«يضاقتلا نسح»

 خرؤملا ركذ نكل «نورثكألا ىرج هيلعو ءه7١1١ ةنس هنأ يواحطلا نع اوور دقف فسوي يبأ داليم امأو :لاق

 - ءاضقلا يف ديفم باتك يهو - .ةاضقلا ةضور# يف (ه 449 :ةنس ىفوتملا) ينانمسلا دمحم نب يلع مساقلا وبأ هيقفل

 «يرمعلا هللا لضف نبال «راصبألا كلاسم» يف هلثمو .كلذ يف فالخ ىلع «ةنس نونامثو ةعست هلو فسوي وبأ يفوت

 هتافو نأ ىلإ رظنلاب هه 947 ةنس هداليم نوكيف ءاّبيرقت «تانجلا تاضور» فلؤمو «لوألا رابخأ» بحاص حنجي هيلإو
 امك ميظع توافت نيخيراتلا نيبو .قيقحتلا يف ه 187 ةنس

 «هئزجا يف (ه 77١ قوتملا) راطعلا دلخم نب دمحم هللا دبع وبأ ظفاحلا هركذ ام ةظحالملا هذه ةهاجو ىلع ليلدلا نمو

 فسوي وبأ يل لاق :لاق يراصنألا ىسوم وبأ انثدح :نوراه نب دمحم انثدح :«كلام نع رباكألا هاور اما هامس يذلا روهشملا

 - 244 :مقر ةعومجملا نمض يف وهو .اًكلام ينعي «ةنيذملا لهأ نم ىتف ىلإ اوعجر نمزلا سانلاب لاط نإ :يضاقلا



 نه يراصنألا ميهاربإ نب بوقعي فسوي يبأ مامإلا ةمجرت

 امل نكلو ءدُحُأ ةوزغ يف ةكراشملا ىنمتي ءايباحص ناك هدادجأ نم وه يذلا ريحب نب دعسو
 دهشو ءآ[دعب نم] رضح مث ؛1نوريغص متنأ» :لاق لَك يبنلا ىلع رمع نباو جيدخ نب عفار عم ضرع

 " رخأ تاوزغو قدنخلا ةوزغ

 رافكلا لتاق هنس رغص عم ادعس نأ هلي يبنلا ىأر امل "":(باعيتسالا» يف ربلا دبع نبا لاق

 اندف .«ينم َندا» :لاقو ةكربلاو ريخلاب هل اعدف .دعس :لاقف «؟تنأ نم» :لاقو بجعت ؛ةعاجشلاب

 *- قلي يبنلا دي تاكرب دهاشن :لوقي فسوي وبأ ناكف - ”'ءهسأر ىلع هدي ب هللا لوسر عضوف ءهنم

 نم ربكأ فسوي وبأ ناكو '”'.هيلع مقرأ نب ديز ىلصو «كانه فوتو «ةفوكلاب دعس ماقأ كلذ دعب مث

 .ةرصاعملا ةلماعم هعم لماعي اذلف ءطقف نيتنس كلام مامإلا

 [هلاوحأ نم ةذبن]

 نييومألا دهع يف اًيضاق ناكو «ليل يبأ نبا سلجم يف '”الوأ ترضح :[فسوي وبأ مامإلا] لاق

 م مهم م هم م م م ًءاضقلا يلو يذلا حيرش يضاقلا اياضقل اًفراع ناكو '*«نييسابعلاو

 نأ ٌحصاَمَل «هلارقأو كلام نم انس ربكأ فسوي وبأ نكي لولو .ظافحلا نم ريثك تاعامس هيلعو «قشمد ةيرهاظ يف -
 فسوي ابأ دجن كلذكو ء[(دمحأ) .«ىتفلا» ةملك كلام مامإلا ىلع قلطيل نكي مل يأ] «لوقلا اذه لثم هنع لوقي

 اذهو ءانس هنم ربكأ هنأ وأ هنارقأ نم هنأ الول «هنم حصي ناك ام اذهو لاوحألا نم ريثك يف نارقألا ةلماعم اًكلام لماعي

 بارطضاو ريبك فالتخا اهيف فالسألا ديلاوم نأ ىلع .دعابتلا لك نيتدعابتملا نيتياورلا فالتخا ىلع هب سنأتسي ام

 .هبلق هيلإ نكمطي ام راتخي نأ ميركلا ئراقللو .ثحبلا اذه يف يل نعام اذه ...تايفولا بتك نيودت رخأتل ؛ميظع

 .ةخسنلا هذه نم اهتطقسأ ءأطخ عضوملا اذه يف لصألا يف ةرابع ترركت دقو

 ءالا/ :ص ءيبهذلل «مامإلا بقانم»و .188/؟ «باعيتسالا» 2118٠6 /* «ميعن يبأل «ةباحصلا ةقرعم) رظنا ىز

 57١. 7309/7 «قفوملل «مظعألا مامإلا بقانماو

 1 عجار عد

 4371/5 «ةباغلا دسأ»و "+ :ص (ءاقتنالالا 384/7 « باعيتسالا ١ رظنا ص

 .91/ :ص «يبهذلل «هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ» رظنا 4:

 .009/7 «ةئيضملا رهاوجلا»و «48 :ص ؛هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ» /7 (ىربكلا تاقبطلا» رظنا هر

 .17 4 :ص «ءاهقفلا تاقبط» رظناو ,7/4 /5 «نايعألا تايفو» رظنا

 44 :ص «ءاهقفلا تاقبط» رظنا .ةفوكلا يضاق ناك عر



 يراصتألا ميهاربإ نب بوقعي فسوي يبأ مامإلا ةمجرت 5

 حرشني الو هردص قيضي ناك اذإ نكلو «هاياضقب اًملاعو «جاجحلا دهع ىلإ امد ّلعو ٌرمع ةفالخ يف

 نكلو «هيلإ يقايتشا دادزاو ؟!هسلجم رضحأ نإ :[يسفن يف] ''تلقف «ةفينح يبأ ىلإ عجري «ةلأسم هل
 «هسلجم روضح ىلإ ةليسو اهتلعجف '''.ةلأسم يف رطضا ىنح '''«ىيل يبأ نبا لجأل كلذ عيطتسأ تنك ام

 .هسلجم يف نيرضاحلا نم ترصو

 كيلعف «سلفم تنأو ءبسكلا نع ٍنغتسمو ٌينغ ةفينح ابأ نإ :لاقو .ينعنم يبأ ملع امل مث
 هل تفشكف «هيبس نع ةفينح وبأ ينلأسف «يدلاول اًعيطم شاعملاب تلغتشاو ؛هسلجم تكرتف .بسكلا

 يف [اذه] فرصا :لاقو .مهرد ةئام اهيف ةرص يناطعأ هذيمالت بهذ املو ءتكسف «رمألا ةقيقح نع

 ةرص يناطعأ مايأ دعبو «بلقلا غراف هسلجم رضحأ ترصف .يل لقف ْتقِفنَأ اذإف كتيب لهأ ةجاح

 (* .يلاوحأب فقاو هنأك ينيطعي ناك اذكهو «ينم لاؤس ريغ نم ىرخأ

 «هاركإلاو ربجلاب ينتجرخخأو هسلجم ىلإ يتدلاو تءاج عنملا نع يدلاو تكس امل :لاق :ةياور يفو

 نكلو ؛ىبضغ ثبهذف .ملعلا لجأل ازولو اجذولاف لكأي هنإف ؛يلابت ال «ةحاص اي :ةفينح وبأ اه لاقف
 لاقف ءاّرولو ًةذولاف ةدئاملا ىلع رضحأو «ةفيلخلا ديشرلا نوراه يناعد ةاضقلا يضاق بصنم تيَلُو ال

 ... نع لأسف «ٌتكحضف .ةذولافو زول :لاقف ؟اذه ام :تلقف .اذكه موي لك أي ال هنإف ءلُك :نوراه

 .فسوي وبأ مامإلا وه لئاقلا

 «ةفوكلا يضاق ىيل ىبأ نب نمحر لا دبع نب دمحم :ينيعلا ةمالعلا لاق «ةفينح يبأل نسح ريغ ءيش هسفن يف ناك امل م

 1 10 8" « رايخألا يناغم» .هايإ هتوادع عم [ةفينح يبأ مامإلا لوقب يأ] هلوقب ذخأي ناك

 نايتإلا نم يأ] هنم ءايحلا ينعنمي ناكو :فسوي يبأ ىلإ هدنسب يئراحلا نع ةدنم نب هللا دبع بأ نع قفوملا ىور 5

 رظنا .ةفينح يبأ ىلإ تفلتخاو هنع تسبتحاو كلذ تمدتغاف «هيلع لقث ببس هنيبو ينيب عقوف «[ةفينح يبأ سلجمل
 715 3717/5 ؛مظعألا مامإلا بقانم»

 ببس ٍةلأسم يف ٌبارطضالا لعج خيشلا نأل ؛رخآ ردصم نم اهاّقلت مأ خيشلا ىلع ةصقلا تهبتشا له يردأ الف

 .فالتخالا بارطضالاب دارأ خيشلا لعلو ؛لوحتلل ايبس فالتخالا يكحت امنإ ةياورلاو «ةفينح بأ سلجم ىلإ لوحتلا

 «مظعألا مامإلا بقانم»و .44 :ص «يرميصلل «ةفينح يبأ رابخأ» «37 25١ :ص «يبهذلل «مامإلا بقانم» رظنا (؛)

 .7377؟7/١0951 «قفوملل



 1: يراصنألا ميهاربإ نب بوقعي فسوي يبأ مامإلا ةمجرت

 لجأل ًةذولافو ازول لكأي هنأب :اهرّشب امو سردلا يف يتدلاول ةفينح وبأ لاق ام هل تلقف ؟كحضلا

 (''.ريحتو نوراه بجعتف .ملعلا

 يأ نم هقفأ تيأر ام ينأل ؛ىليل يبأ نباو ةفينح يبأ سلجم هدنع ءايشألا بحأ نإ :فسوي وبأ لاق

 يلصأ ثيحب ةنس نيرشعو اًعست ةفينح يبأل ابحاصم تنك :لاقو ''.ىليل بأ نبا نم ىضقأو ةفينح

 سردلا سلجم يف روضحلا تكرت امو ؛هنيفدتو هزيهجت تكرتف «يدلو يفوت :لاقو ''.هعم رجفلا ةالص

 [هخويش]

 نباو «ينابيشلا قاحسإ وبأو ءشايع نب نابأ :مهنم «ريهاشملاو نيريثكلا خياشملا نع دافتساو

 نب ءاطعو «تباث نب نمحرلا دبعو ءشمعألاو «رانيد نب نسحو «ةاطرأ نب جاجححو «كلملا دبع جيرج

 «عيبرلا نب سيقو «رمع نبا ىلوم عفانو «عفان نب ورمعو هرانيد نب ورمعو «نالجع نب ءاطعو «بئاسلا

 58٠. /5 «نايعألا تايفو» ء” 17 - 797 /97 .قفوملل !مظعألا مامإلا بقانما 7704/17 ؛دادغب خيرات» رظنا م

 «ريغص وهو تام هابأ ّنأو ءهيلع تركنأ يتلا يه هّمأ نأ يكحو :457 :ص «مامإلا بقانم» يف يبهذلا مامإلا لاق

 .ةقباسلا عجارملا يف كلذكو .ملعأ هللاف ءراصق دنع هتملسأ اهنأو

 :هلوقب لواح يمساقلا بيط خيشلا لعلو ءناتضراعتم ةدلاولا عنم ةصقو دلاولا عنم ةصق نأ كلذ ىضتقمو

 ينوتو .هكرت ملعلاب همهم ىأر امل مث هعنم دلاولا نأب :بقاعتلا تابثإب امهقيفوت 2... عنم لا نع يدلاو تكس امل نكلو»

 ىمأل رّثوتو قيض ببس نوكي الو ؛هسفنب هتقفن لمحتيل ؛ىرخأ ةرم عنملا تدارأف «لاحلا ِهّمأبو هب تقاضف «كلذ دعب

 نب دمحم اهدنس يف امل ؛مألا عنم ةياور ىلع عضولاو قالتخالاب يرئوكلا خيشلا مكح كلذ سكع ىلعو .ملعأ هللاو

 .8 :ص !«ىضاقتلا نسح» رظنا .ئرقملا شاقنلا دايز نب نسحلا

 لل :ص ؛ةفينح يبأ رابخأ»و 804/15 «دادغب خيرات# رظنا «:

 نيرشعو اًعست ةفينح يبأ ىلإ تفلتخا :فسوي يبأ مامإلا لوق «ريبكلا عفانلا»و «ةينملا» نع يرثوكلا خيشلا ركذو

 .ةنس نيرشع انأ هتدهش :لاق فسوي يبأ نع [00 :ص ههباتك يف] يرميصلا ىورو .ةادغلا ةالص ينئتاف ام «ةنس

 نم الإ ىحضأ الو رطف يف هقرافأ ال «ةنس ةرشع عبس ةفينح ابأ تبِحَص :لاق هنأ ٠٠١[ :ص يف] هنع ىور كلذكو

 عم حابصلا يف هيلإ فالتخالل ىلوألا ةياورلاو ؛ةيلكلا ةمزالملا ةدمل ةياورلا هذه لعلو :يرثوكلا خبشلا لاق مث .ضرم

 .19 :ص (يضاقتلا نسح# رظنا .مويلا يقاب نيرخخآ خويش ىلإ ددرتلا

 .4 :ص «يضاقتلا نسحاو 57 :ص !ةفينح يبأ رابخأ» رظنا



 يراصنألا ميهاربإ نب بوقعي فسوي يبأ مامإلا ةمحرت 3

 نب ىبحيو «مادك نب رعسمو «قاحسإ نب دمحمو «ديعس نب دهاجو ءسنأ نب كلامو ءدعس نب ثيلو

 ''' .مهريغو «يراصنألا ديعس

1 
 [هيلع ةمئألا ءانث]

 نم لقأ هل هقفلاو «برعلا مايأو يزاغملاو ريسفتلا يف ظفاح فسوي ابأ نإ :ىيحي نب لاله لاق

 «فسوي يبأ ىوس برغلا ىلإ قرشلا نم همكح يرجب ايضاق ملعأ ال :ربلا دبع نبا لاق'”'.رخألا همولع
 '"'.ةلس ةرشع عبس ةاضقلا يضاق بصنم ىلع يقبو

 دعب يدؤي مث ءاثيدح نيتس وأ نيسمح عمسي هنإ ىتح ادج ةيوق هتظفاح ''”:(ءاقتنالا» يف لاقو

 ةيواعم ابأ ثدحملا انتج :لاق كلام يبأ [نب نيسحلا] نع لقت :قّوملل ''«بقانملا» يفو .اهمامتب كلذ

 فسوي ابأ متكرت مكنأ !بجعلاو ؟فسوي وبأ مكدنع سيلأ :لاقف ؛ةاطرأ نب جاجحلا ثيداحأ عامسل

 نم انجرخ اذإ نكلو ءفسوي وبأ اهبتكي ال ثيداحألا ىلمأ اذإ ةاطرأ نب جاجحلا نأ عم ّيلِإ متتجو

 .هظفح نعانل اهيلمي فسوي وبأف هسلج

 فسوي ابأ نكلو ءاّيضاق نوكي نأل حلصي مكنم اَلُك نإ :نوثالثو ةتس مهو «هذيمالتل ةفينح وبأ لاقو

 يح وبأ بحلق «رضرل ةدشبةرم فسوي بأ ياو" ةاضقلا يأس وكي ذل ناحلصي رفزو

 © .ملاع ٌنبكأ عفّرل باشلا اذه تام ول :لاقو ءاركفتم بابلا ىلع ماقو «عجر مث «هتدايعل

 ١5 :ص «يضاقتلا نسحاو 578/1١« (رصإلا عفرا «” 6٠ /* «رايخألا يناغم» "3/8 /5 «نايعألا تايفو» رظنا

 ١ 9؟-ك!مخح !ا/-

 737١ /؟ ؛مظعألا مامإلا بقانماو «44 :ص (ةفينح يبأ رابخأ» 34 /17 ةدادغب خيرات» رظنا

 .19لا/ :ص «ةعبرألا ةمئألا لزانم» رظنا

 3 :ص عجارب

 1١١. :ص (ةفيتح يبأ رابخأ» رظناو .770 /١؟ :ص «مظعألا مامإلا بقانما.عجار؛::

 .7147/7 :ص (مظعألا مامإلا بقانم»و 120 ١7/ (دادغب خيرات» رظنا,-

 .517 :ص ءيبهذلل ؛مامإلا بقانماو "87 / «نايعألا تايفو» 755 ١7/ «دادغب خيرات» رظنا مر



 1 يراصنألا ميهاربإ نب بوقعي فسوي يأ مامإلا ةمجرت

 يف َتبْثأ يأرلا باحصأ يف تيأر ام :نيعم نب ىبحيو يواحطلا مامإلا نع ماوعلا بأ نبا لقنو

 ةفينح يبأل نكي مل نإ :ديشر نب دواد لاقو '''.فسوي يأ نم ةياورلا يف ٌّمصأو ثيدحلل ظفحأو ثيدحلا

 '"'.ةريثك راهنأ هملع رحب نم جرخي عوضوم يف ثحببي هتيأر اذإ ءاّرخف هب ىفك فسوي بأ ىوس ذيملت

 نإ :ةعامس نب دمحم لاقو '”.ةنس بحاصو ثيدح بحاص فسوي ابأ نإ :نيعم نب ىيحي لاقو

 يثراحلا لقنو '*'.ءاضقلا رومأ يف لغتشي ءةاضقلا يضاق هنأ عم ؛ةعكر يتئام موي لك لصي فسوي ابأ

 ةلأسم يف همالك اموي تعمسو «نوعماسلا ريحت ملكت اذإ فسوي ابأ نأ :ديلولا نب نيسحلا نع هدانسإب

 “*'.ةقيقد ناعم مهفلاو مالكلا ىلع ًةردق ّيِطعُأ مك :تلقو تريحتف اهلك تاهجلا نم اهبعوتسا

 ءاملعلا ديسو ةاضقلا يضاقو ءاهقفلا هيقف انثدحا :لوقي فسوي يبأ نع ىور اذإ حلاص نب يلعو

 :لاقف «هباقلأ ريغب فسوي يبأل امسا هذيمالت ضعب ركذ ديلولا نب رشي ثدحملا دنعو '”.«فسوي وبأ

 "5 .هلثم انيأر ام اننإو ؟همظعت الأ

 [ضعبل مهضعب ةوادعو ءيعفاشلاو دمحو فسوي يبأ رجاشت نم يك ام هر

 تاعقاولا ضعب نم «ءافلخلا خيرات» يف يطويسلا هدروأ امو .يماشلا ةمالعلاو ناكلخ نبا هركذ امو

 فسوي يبأ عم يعفاشلا ةرظانم ةصق اذكهو «يعفاشلاو دمحو فسوي يبأ نيب ةوادعلاو «ةفالخلا ناويإ نع

 0 [كلذ لكا «يعفاشلل امهتوادعو «نوراه ةفالخلا ناويإو ةنيدملاو ةكم يف

 419 :ص ارصإلا عفراو 57 :ص «ةفينح يبأ مامإلا بقانم# رظنا(')

 777/7 :ص «مظعألا مامإلا بقانم# رظنا

 178/١. «ظافحلا تاقبط»و «ؤال١1 :ص «رصإلا عفر» 251 :ص «يبهذلل «مامإلا بقانم» رظنا سر

 «ربغ نم ربخ يف ربعلا» 3/١/7 :ص ؛مظعألا مامإلا بقانم» .44 :ص ءيرميصلل «ةفينح يبأ رابخأ» رظنا 4)
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 37١ :ص «يضاقتلا نسح#» رظنا هر

 ١٠٠١. :ص «يبهذلل «مامإلا بقانم» رظنا تر

 هيض :ص (يضاقتلا نيسحاو :ص «يبهذلل «مامإلا بقانم» رظنا ممر
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 نإو '””«ريثك نبا ظفاحلا لاق امك '''ءتباثب سيل يعفاشلاو فسوي يبأ نيب ءاقللا نأل ''؛حيحصب سيل

 .هتاتاسحإب فرتعاو دمحم [مامإلا] ىلع يعفاشلا ذملتو «ةرصاعم امهنيب ناك

 [هذيمالت]

 دمحأو «يراخبلا خيش نيعم نب ىبحيو دمجأ مامإلاو دمحم مامإلا [مهنم] «نوريثك ريهاشملا هذيمالت

 «كلام مامإلا بهذمل نودلملا تارف نب دسأو «يراخبلا خيش ينيدملا نب يلعو ءيراخبلا خيش عينم نبا

 ىبحي نب رفعجو «ثايغ نب رشبو «ةملس نب دمحمو ؛حارجلا نب عيكوو «ةفينح يبأ نب دامح نب ليعامسإو

 ' دمحم مامإلا ةطساوب يعفاشلا مامإلاو ء«ضايع نب ليضفو «يؤلؤللا دايز نب نسحو «يكمربلا
 هب دارملاف .فسوي يبأ نع ىور يعفاشلا نأ :مظعألا مامإلا ديناسم ضعب يف لقن امو [ةظحالم]

 .فسوي وبأ ال ءيتمسلا دلاخ نب فسوي

 مامإلاب ىشو نسحلا نب دمحم نأ ةيعفاشلا ضعب ركذ دقو :تارفلا نبا نع يلبنحلا دامعلا نبا حالفلا وبأ لقن

 بجعلاو ءامهيلع ءارتفاو ناتهب اذهو .كلس فسوي وبأ اذكو «ةفالخلل حلصي هنأ يعدي هنأب ةفيلخلا ىلإ لس يعفاشلا

 ةصق ربلا دبع نبا قاس مث ؟!لقاع لقع هلبقي الو ءاملعلاب قيلي ال اذه نأب مهملع عم امهيلإ اذه اوبسن فيك مهنم

 لاقو هيلع هتّنمو دمحم مامإلا ةعافشب «ةفيلخلا ىلع جورخملاو ةفالخلا ءاعدا ةميرج ةمت يف لتقلا نم يعفاشلا صالخ

 تارذش» .ةرفغملاب هل وعديو نسحلا نب دّمحمل اذه فرعي نأ ةمايقلا موي ىلإ يعفاش لك ىلع بجيف :كلذ دعب

 417:41١. 7/5 «بهذلا

 نيتس نسحلا نب دمحم بتك ىلع تقفنأ :لوقي 2# يعفاشلا تعمس :جيرس نب دمحأ انثدح :ريثك نبا مامإلا لاق

 يف دادغب هلم يعفاشلا مودق يف ناك هلك اذه :تلق .هيلع اًدر ؛اًثيدح ةلأسم لك بنج ىلإ تعضوف ءاهتربدت مث ءارانيد

 هكردي ملف «نيتتسب هلل فسوي يبأ يضاقلا توم دعب (ه )١45 ةئامو نينامثو عبرأ ةنس يف كلذ ناكو «ىلوألا ةمدقلا

 «ديشرلا ةرضحب فسوي ابأ # يعفاشلا ةرظانم يف #ذ يعفاشلا ةلحر يف يولبلا دمحم نب هللا دبع هركذ امو .هآر الو

 ىلعأو اردق لجأ ناك هلي فسوي وبأو !هللا هحبق ؛يولبلا اذه هقلتخا «لطاب بوذكم مالكف .هيلع فسوي يبأ بيلأتو

 هيلع ىرجأو .هراد يف هلزنأو «ينابيشلا نسحلا نب دمحم ةمدقلا هذه يف ه# يعفاشلا كردأ امنإو .هيلإ بسن ام ةلزنم

 ىلع اذه ءاهقفلا ةداع ترج امك امهنيب اميف نارظانتي اناكو .هللا مهمحر ءكلذ ريغو بتكلاب هيلإ نسحأو «ةقفن

 .5 ١/ «نييعفاشلا تاقبط» .ءالدلا هردكت ال رحب امهالكو «قارعلا لهأ بهذم ىلع اذهو ءزاجحلا لهأ بهذم

 .77 0/11 «ةياهنلاو ةيادبلا» عجار ب

 .77-1517 - 5١ : ص «يضافتلا نسح# رظنا
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 [هتافوو هراضتحا ركذ]

 ةيملعلا ثحابملا نأ هسلجم يف تيأرف ءتوملا ضرم يف هتدايعل تيتأ :حارجلا نب ميهاربإ لاق

 مأ لضفأ اًبكار يمرلا :ميهاربإ أي :يل لاقف ,قافأ مث فسوي يبأ ىلع يشغف ءاَضيأ تقولا اذه يف ةيراج

 :تلق ''”:يرميصلل «بقانملا» يف هيلع ديزو .ال :لاقف ءاّبكار :تلقف ءال :لاقف ءاّيشام :تلق ؟اًيشام

 لاقف .يتاجنل ةليسو نوكي نأ ىسع لب جرح ال :لاقف ؟ةيملعلا لئاسملاب لغتشم تنأ ةلاحلا هذه يفأ

 ("”.ه 185 ةنس يف هتافوو .يفوت هنأ تعمس بابلا ىلإ تبهذو تجرخ امل :ميهاربإ

 [هتافنصم]

 نيدلا فرش لاقو ' '.دلجم ةئام ثالث هيلامأ نإ :«نونظلا فشك» بحاص لاق «ةريثك فيناصت هلو

 بقانم نم نإ :«نامعنلا ةفينح يبأ بقانم يف نايقعلا [دوقع] دئالق» هباتك يف يتبرقلا ميلعلا دبع نبا

 .اهريغو «(كسانملا»و «يضاقلا بدأ»و «يلامألا»و «ءالمإلا» :اهنم ًةطوسبم ابتك فّلأ هنأ فسوي يأ

 ةسردم يف ٌةظوفحم دلجم ةئام ثالث هيلامأ ىأر ه 9404 ةنس ديبز ىلإ يّزغلا ىبحي خيشلا لصو املو

 '* ه ٠٠٠١ ماع ةروهشم برح يف تعاض اهلعل :ةدوجومب تسيل نآلا نكلو «ماشلا دالب نم ةزغ

 :هفيناصت نمو

 ةالصلا باتك ٠7- جارخملا باتك ١- راثآلا باتك - ١

 ضئارفلا باتك 1 مايصلا باتك -6 ةاكزلا باتك 00

 دودحلا باتك -4 اياصولا باتك -8 عويبلا باتك -ا/

 بصخغلا باتك ١- حئابذلاو ديصلا باتك ١- ةلاكولا باتك - ٠

 7717/١ ؟مظعألا مامإلا بقانما رظناو ٠١ :ص عجار ؛؛هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ» هباتك هب دارملا

 .1“79 :ص ؛ءاقتنالا)و «9ا/ :ص «يرميصلل «ةفينح يبأ رابخأ» رظنا ١"

 154/١. «نوئظلا فشك» عجار

 .7/ :ص «يضاقتلا نسح) رظنا (؛)
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 راصمألا ءاملع فالتخا باتك -4 ءاربتسالا باتك - ٠

 ابتك نيعبرأ ىلع المتشم ؛عماجلا باتك -7 سنأ نب كلام ىلع درلا باتك -6

 ليل يبأ نباو ةفينح يبأ فالتخا - يعازوألا ريس ىلع درلا - ٠

 ''”ليحلاو جراخملا باتك -1 ٠ اباتك نيثالثو تس ىلع ةلمتشملا يلامألا ةعومجم -5

 35 198 - 7 :ص («ىضاقتلا نسح» رظنا نر
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 [ينابيشلا نسحلا نب دمحم هللا دبع يبأ مامإلا ةمجرت]

 [هتينكو همسا]

 .نسحلا نب دمحم هللا دبع وبأ دهتجملا مامإلا [وه]

 [هنطوو هدلوم]

 ؛''.ةفوكلا ىلإ هاوبأ لقتنا مث .ناسارخ ةريزج نم طساوب ه 117 ةنس يف دلو

 [هملعت لاوحأ نم ةذبن]

 عبرأ هدنع ماقأو «ةنس ةرشع عبرأ هٌرمعو ةفينح يبأ ىلإ رضحو ءملعلا ليصحت يف دمحم ذخأو

 ةنيدملا رضح ةفينح يبأ ةافو دعبو ''ءامييديأ ىلع لمكتو يعازوألاو فسوي يبأ ىلإ رضح مث '”'.نينس
 نانيد وأ مهرد فلأ نيثالث يبأ ةئارو نم تدجو ينإ :لاقو '”'.نينس ثالث كلام نم دافتساو ةرونملا

 ا". هقفلاو ثيدحلا ليصحت يف فصنلاو ءرعشلاو ةغللا بلط يف هفصن تفرصو

 [هخويش]

 «يروثلا نايفسو ءرفزو .فسوي وبأو «ةفينح وبأ :مهنم ريهاشملاو «هرصع خياشم نع دافتساو

 ورمع وبأو ءورمع نب ةحلطو «ةنبيع نب نايفسو «نامثع نب كاحضو «كلام مامإلاو ؛ماذك نب رعسمو
 0. كرابملا نب هللا دبعو «يعازوألا نمحرلا دبع نبا

 077/1١. (ةئيضملا رهاوجلا»و 2175 :ص ؛«ةفينح يبأ رابخأ» 671 /7 «دادغب خيرات» رظنأ ند

  5١«نايعألا تايفو» يف نيتتس ةماقإب ناكلمخ نبا حرصو «5 :ص «ينامألا غولب» رظنا 5/ 1814

 * .51/1 /1 ؛ ةياهنلاو ةيادبلا»و ءالث :ص «يبهذلل «مامإلا بقانم» رظنا 5

 .85 :ص «يبهذلل «مامإلا بقانم»و ١/ ١١ ؛دادغب خيرات» رظنا ()

 019 /7 ؛ةئيضملا رهاوجلا»و ء179 :ص «ةفينح يبأ رابخأ» رظنا (ه»

 «رايخألا يناغما 2017/7 ؛ةئيضملا رهاوجلا» ءا/4 :ص «يبهذلل «مامإلا بقانما «51/1 /17 «ةياهنلاو ةيادبلا» رظنا تر

 51ص «ينامألا غولب»و / 008١
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 [هدبعت ةدشو ملعلاب همه نم لقن امث ةذبن]

 «فيلأتلاو فينصتلاب تيبلا ةولخ يف هتايح ةدم لغتشاو '''ءةنس نورشع هٌرمْعو سيردتلا ىلوتو

 نم ةريبك ةريخذ هّلوحو «هلقن يف ةوسن رشع هعم لغتشتو «تيبلا يف بتكي ناك هنإ :هديفح لاقو

 ' '.يليكو نم اوبلطا لب ؛ءيش نع ينولأست ال :هتيب لهأل لاقو «بتكلا

 نأ :ةملس نب دمحم نعو '''.عباصألا وأ بجاحلا ةراشإب الإ هلايع عم ملكتي هتيأر امو :لاقو

 ؟مانت ال َمِل :لئاق لاقف «ناظقي ليللا رثكأ تيبي ناكو «هثلث مانيو هثلث لصيو ليللا ثلث سردي اًدمحم

 نبا يضاقلا هذاتسأ نع يواحطلا لقنو ؟مانأ فيكف ءاندامتعا ىلع تمان نيملسملا نويع نأل :لاقف

 '””.موي لك نآرقلا ثلث ولتي ادمحم نأ :نارمع يبأ

 [هيلع ءاملعلا ءانث]

 "دمحم نم ةالصلا نسح املعت نابأ نب ىسيعو ةعامس نبا نإ :دمحم نب ركب ثدحملا لاقو

 ةالص انعم يلصي ناك ثدحملا '''نابأ نب ىسيع نأ :ةعامس نب دمحم نع ' 'يرميصلا ثدحملا لقنو

 ىلصف ؛«ثيدحلا نوفلاخي مهنإ» :لوقي ناكو دمحم مامإلا سلجم يف ةالصلا دعب سلجي ال نكلو رجفلا

 ال «يضرف «سردلا يف رضحي نأب هيلع تررصأو هل تلقف ءدمحمل سردلا موي يف رجفلا ةالص انعم

 .054 /؟ «دادغب خيرات» رظنا

 .45 1ص «يبهذلل «بقانملا»و «17+ :ص ؛هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ» رظنا

 .0 :ص «ينامألا غولب» يف مزاخ يبأ نع يرثوكلا ةمالعلا هلقن

 .44 :ص «يبهذلل «مامإلا بقانم» رظنا

 .44 :ص «يبهذلل «بقانملا»و 17١ :ص «ةفينح يبأ رابخأ» رظنا
 0 :ص «ةفينح يبأ رابخأ) عجار 9

 ةعسو ءاخسلاو ءاكذلاب فِصْوو «ةرصبلا ءاضق يلوو ههبحصو «نسحلا نب دمحم ىلع هقفت «مالعألا ةمئألا دحأ

 باتك فّنص «هتقو يف نابأ نب ىسيع نم هقفأ ضاق مالسإلا يف دعق ام :ىيحي نب لاله نع ةبيتق نب راكب ىورو «ملعلا

 هلو :«يأرلا داهتجا» باتكو «سايقلا تابثإ) باتكو «عماجلا» باتكو ؛«دحاولا ربخ» باتكو ريغصلاو ريبكلا «ةجحلا»

 نيرشع ةنس يفوت ««هقفلا يف للعلا»و «تاداهشلاو للعلا» باتكو «رشبلا بئاجع ةفرعم يف ربخلا» باتكو «جحلا» باتك

 .؟371/ :ص «مجارتلا جات» .نيتتامو نيرشعو ىدحإ :ليقو «نيتئامو
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 .ثيداحألا نوفلاخت مكنإ :لوقي هنإ :هل تلقو دمحم مامإلا ىلإ هتبهذأ غارفلا دعبو ءسردلا عمسو

 باجأف ءاباب نيرشعو ةسمخ نع نابأ نب ىسيع هلأسف ؟هفلاخن ثيدح يأ «يخأ نبا اي :دمحم لاقف

 نيبو ينيب ناك هنإ :هسلجم نم اجراخ لاقو .هبلق نآمطا ىتح لئالدلاب ةخوسنملا ثيداحألا نّيبو ءاهنع
 اًهيقف راص ىتح هسلجم مزال مث .لجرلا اذه لثم ملاعلا يف نأ تملعو «نآلا عفتراف ءباجح رونلا

 .«ةنيدملا لهأ ىلع ججسحلا» هباتكل وار وهو ءاميظع

 قارعلا يف يعفاشلا مامإلا ماقأ هلجألف «يعفاشلل ةميدقلا لاوقألا ىلع درلل ' '«ريبكلا ججحلا» هلو

 سردلا قيفر وه يذلا نوراه نب ىسيع ىلع درلل «ريغصلا ججحلا» [نابأ نب ىسيع] فلأو .اليلق

 بلطف .ةحيحصلا ثيداحألا فلاخي ةفينح ابأ نأ هيف ركذ يذلا باتكلل فلؤم وهو «ةفيلخلا نومأل

 '”*.نابأ نب ىسيع باوجب الإ مهتبوجأب يضر ام نكلو ؛[مهضعب باجأف] «هباوج ءاملعلا نم نومأم

 لوصأ نم اريثك هيف راتخاو «رابخألا لوبق طورش يف اباتك [«دحاولا ربخ باتك» نابأ نب ىسيع] فلأو
 فيس هنإ :هظفحل دمحم نأش يف فسوي وبأ لاقو ' '.يسيرملاو يعفاشلا مامإلا ىلع درو دمحم مامإلا

 '”'.سانلا مظعأ نم هنإ :كلذ دعب لاق مث ؛هثالج نم دب ال نيّرلا نم ءيش هيلع نكلو ' «مليص

 ءاجف «سانلا يتفي وهو كلام مامإلا سلجم ترضح ينإ :لاق هنأ عشاجملا نع  بيطنخلا لقنو

 هلوخد زوجي ال :كلام لاقف ؟دجسملا يف الإ ءام هل سيل يبنج يف لوقت ام :هلأسو ءاريغص ناكو دمحم

 نئمطي مل نكلو ءدمحم تكسف .معن :كلام لاق ؟ةالصلا ترضح نإو :دمحم لاقف .روهط ريغب ٌدجسملا

 «لستغي مث عاملا ذخأيو .دجسملا لخديو ؛يبنجلا مميتي :لاقف ؟هيف كيأر ام :كلام هلأس مث .هبلق

 «ةنيدملا لهأ نم هنأ كلام نظف .هذه نم :دمحم لاق ؟تنأ نيأ نم :كلام لاقف .ةالصلل دجسملا لخديو

 .717/ :ص ؛ينامألا غولب»و 2577 :ص «مجارتلا جاتا رظنا ؛:ب

 ٠ :ص «مجارتلا جات*و ء148- 141/ :ص «ةفينح يبأ رابخأ» رظنا 771

 .4 :ص «ينامألا غولب»و 27717 :ص «مجارتلا جات» رظنا ©

 ٠١. 5 :ص (ةفينح يبأ رابخأ)و «18 2717 :ص «يبهذلل «مامإلا بقانم» رظنا (:

 .«مظعأ» نود «سانلا ملعأ نم» : هيفو ء8"1 :ص «ينامألا غولب» رظنا د

 .ةهكقود ه5 /؟ «دادغب خيرات" رظنا تر
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 فيك :لاقو كلام ريحتف .ةفينح يبأ باحصأ نم نسحلا نب دمحم هنإ :كلامل اولاق دمحم بهذ امل مث

 .ةنيدملا لهأ نم ال ضرألا لهأ نم هنأ دارأو ءضرألا ىلإ راشأ هنإ :اولاق ؟ةنيدملا لهأ نم هنأ بذك

 لاقف .هدنع ماقأو ««ًأطوملا» ةءارقل كلام دنع [دمحم] رضح امل مث .لوألا نم بجعأ اذه :كلام لاقف

 .ٌباشلا اذهل ام لثم ملعلا يف قمع مهل سيل نكلو «برغلاو قرشلا لاجر يناتأ :هقح يف

 غلبأو حصفأ تيأر ام :ةرم لاقو '''.دمحمو «ةنييع نب نايفس :نيلجرب هللا ينناعأ :يعفاشلا لاقو

 لوق ينزملا مامإلا دنع ركذو '''.هنم سانلا لقعأ تيأر ام [:لاق]و '''.هناسل ىلع لزن نآرقلا نأك ءهنم

 نم بولقلاو عامسألا ألمي وهو ءابحرم :لاقف .نسحلا نب دمحم :اولاق ؟دمحم نم :لأسف دمحم

 '”.اذكه يعفاشلا لاق لب يدحو لوقأ الو «لقعلاو ملعلا

 ملعأ [وه] :لاقو '””ءباسحلاو وحنلاو ةيبرعلا يف مامإ ادمحم نأ :ديبع يبأ نع ّيرميصلا لقنو

 تنك امو «فالآ ةرشع دمحم مامإلا بتك لقن ىلع تفرص ينإ :مالس نب دمحم لاقو ''.هللا باتكب سانلا

 :لاقف ؟دمح مأ هقفأ فسوي ابأ نأ نابأ نب ىسيع لئسو .اهريغ يف تفرص ام الإو «كلذ لبق اهملعأ

 هباتك يفو هدمحمب ثيدحلا يف جتحا يعفاشلا نأ '':«بقانملا» يف يبهذلا ركذو .امهباتك ىلإ اورظنا

 دمحم ةطساوب فسوي يبأ نع ىور «دنسملا»و «مألا»

 [همهجتو هلا زتعا نم يعّدا ام در

 ةفينح ابأ مامإلا نأ يراخبلا معز امك ءيمهج وه وأ «نآرقلا قلخب لوقي دمحم مامإلا نإ :ليق امو

 .01؟1ا/ ١/ «ةئيضملا رهاوجلا» رظنا

 4١. :ص ؛يبهذلل «مامإلا بقانم»و 2178 :ص «ةفينح يبأ رابخأل رظنا ©

 .4ا/ : ص «يبهذلل «مامإلا بقانم» رظنا ©:

 1١79 :ص (ةفينح يبأ رابخأ» رظنا (5)

 .774 1ص «مجارتلا جاتو «4 4 - 57 ١/ «ةثيضملا رهاوجلا» :رظنا (ه»

 8١. :ص «يبهذلل «مامإلا بقانم» رظنا تيد

 .97 :ص عجار

 .(0117 80و (148/5) ؛دنسملااو .(577 )و (574/0)و «(553/4)و «(581 /5) (مألا» عجار فذ



 ةيدقططلا ةديقطلاب شا

 هو ينابيشلا نسحلا نب دمحم هللا دبع يبأ مامإلا ةمجرت

 اًدمحم نأ ''يرميصلا ثدحملا لقن امك ؛لطابو حيرص بذك وهف «نائجرم وأ نايمهج اًدمح مامإلاو

 .ةعبرألا ءافلخلا بهذم امهبهذمو .فسوي يبأو ةفينح يبأ بهذم يبهذم :لوقي ناك

 :لاق اًدمحم مامإلا نأ "”:«ةنسلا حرش يف يئاكلاللا نسحلا نب هللا ةبه مساقلا وبأ ظفاحلا لقنو

 ةقلعتملا ةحيحصلا ثيداحألابو نآرقلاب نمؤن :اًضيأ لاقو .قولخم نآرقلا نإ :لوقي نم فلخ اولصت ال

 مهج لثم نوكن الثلو «ةعامجلاو ةنسلا نم جرخن الئل ؛هيبشتو ريسفتو ليصفت ريغ نم تافصلاب

 '”.ةعامجلا نع اًجراخ

 [هذيمالت]

 :مهنم ريهاشملاو '”ءاملعلا رابك هذيمالت

 .يعفاشلا مامإلا - ١

 .يناوريقلا تارفلا نب دسأو -”

 .يراخبلا مامإلل هقفلا يف ذاتسألا ,ريبكلا صفح وبأو -

 نم حاحصلا باحصأ ةلسلس هنم ترج يذلا «يناجرجلا ناميلس نب ىسوم ناميلس وبأو -4

 .برغلا ىلإ قرشلا
 .ةتسلا حاحصلا باحصأ ذاتسأو ««ريبكلا»و «ريغصلا عماجلا» ةاور نم «دبعم نب يلعو -5

 .ليدعتلاو حرجلا مامإ «نيعم نب ىيحيو - 1

 .(دمحم مامإلا أطوم» يوار ءرفعج وبأو -

 .«تايناجرملا» يوار «يناجرحلا حلاص نب يلعو -4

 .«تايناسيكلا) يوار «يناسيكلا ناميلس نب بيعشو -

  0١:ص (ةفينح يبأ رابخأ» عجار 177.

 .518- 7147/7 :هنم عجار ««ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش هباتك كلذب حراشلا دارم (

 660 - ]8 5 /9 قباسلا ردصملا عجار 5

 .4:ص .يرثوكلل «ينامألا غولب» رظنا (:)



 ينابيشلا نسحلا نب دمحم هللا دبع يبأ مامإلا ةمجرت 6.

 .اريبكلا ريسلا» يوار «ينيوزقلا ةبوت نب ليعامسإو - ٠

 .«رداونلا» يوار «يزورملا ميهاربإ نب ركب وبأو

 .«للعلا باتك» بحاص «يرصبلا نابحس نب نايفسو 2١5

 باتك فلؤمو ««ةنيدملا لهأ ىلع ججحلا» يوار ءيرصبلا نابأ نب ىسيع ىسوم وبأو ٠

 .(ريبكلا#و «ريغصلا ججحلا»

 [هتائوأ

 .ه 1١86 ةنس رارقلا راد ىلإ ءانفلا راد نم لحتراو

 | ةيملعلا ءراثآ)

 نيح لك لغتشي ناكو .فلأ نم بيرق دمحم مامإلا تافلؤم نأ روهشملاو «ةريثك تافنصم كرتو

 .اًدمحم الإ ديلب نيمس لك نإ :ليق ىتح ءادج اّيكذ ناك كلذ عمو ءاميحلو انيمس ناكو ؛فينصتلا يف

 [:يهو] ءاهنم ضعب ىقب نكلو «هفيناصت رثكأ عاضو

 .فسوي يبأ لئاسم هيف عمجو .هل فلؤم لوأ وهو :طوسبملا ١

 ثالثو ةثام سمخ اهيف لئاسملاو .فسوي يبأ ةياورب ةفينح يبأ لاوقأ هيف عمجو :ريغصلا عماجلا > ؟

 :عاونأ ةثالث اهيف ةروكذملا لئاسملاو «ةلأسم نيعبسو ةئام يف فلاخو «نوثالثو

 .رخآ باتك يف دجوت الو «باتكلا اذهب ةصتخملا لئاسملا ١-

 .رخآ باتك يف حيرصت الو «ةفينح يبأ نم اهتأب اهيف حرص يتلا لئاسملا -؟

 .رخآأ بتك يف تركذ يتلا لئاسملا -“

 .هنوسرادتي نومدقتملا ناكو ءاحرش نوعبرأ هلو

 نم بعصأو رهشأ وهو «لئالدلا عم رفزو فسوي يبأو ةفينح يبأ لاوقأ هيفو :ريبكلا عماجلا -

 ... ؟نونظلا فشك١ يف اهنم ركذو ء[حورش ةدع] ماظعلا ءاهقفلا هحرشو «ةقيقد هيناعمو ««ريغصلا عماخلا»

 ٠١ :ص «مجارتلا جاتاو لال 3 «ةياهنلاو ةيادبلا) رظنا 7728

 :[ :ص «مجارتلا جات» رظنا /577 -8"71.



 0. ينابيشلا نسحلا نب دمحم هللا دبع يبأ مامإلا ةمجرت

 مولع هذه :لاقو َملسأف ينارصنلا ملاعلا هّعلاط ءهقفلا لوصأ لئاسمل ذخأم وهو ءاًحرش نوعبرأو نانثا

 دهشأو «ةوبنلاب فنصم ىعدا نإو ؟.: [هللا لوسر يأ] ريبكلا دمحم مولع نوكت فيكف «ريغصلا دمحم

 .هضراعي نأ دحأ عيطتسي الف هل ةزجعم هباتك

 .«تادايز» يمس اذلف ««ريبكلا عماجلا» فيلأت دعب تيقب يتلا لئاسملا هيف ركذ :تادايزلا

 «مامإلا دنع نيتس ثالث ماقأ ام دعب ةنيدملا نم عجر امل هفنص :ةنيدملا لهأ ىلع ججحلا باتك 5

 مامإلا ٌلاوقأ «دمحم لاق» ٍناونعب كلذ بقعأ مث «ةنيدملا لهأ لاوقأ لقن مث «ةيهقفلا باوبألا هيف ركذ

 لامعأ ضعب نأو ؛ةحيحصو ةحجار هلاوقأ نأ تبثأو «سايقلاو راثآلاو ثيداحألا عم ةفينح يبأ

 هيف عمج فيلأت لوأ باتكلا اذهو «فالخلا ملعل دجوم دمحم مامإلاو .ثيداحألل فلاخم ةنيدملا لهأ

 .اهنيب ٌمكوحو «نيفرطلا نم راثآلاو ثيداحألا

 نويقارعلا نيأ :لاق نكلو ؛هنسحتسا يعازوألا مامإلا هآر املو : ءريسلا يف هفنص :ريغصلا ريسلا -*

 .«ريبكلا ريسلا» فنص دمحم هعمس املف ؟!ريسلا نم

 ديشرلا نوراه مّدقف «ةفيلخلا باب ىلإ لاغبلا ىلع هلمحو ءاّمخض !ًءزج نيتس ىلع هبتر :ريبكلا ريسلا

 .هقيقحت ّحدم يعازوألا ملع امل مث ءدنسلاو ةزاجإلا هنع ذخأي نأ هئبا رمأو «لابقتسالل هنبا

 كرتلاو ذخألا هجو هيف ركذي ءصاخ قيرطب هنع ىور مث ؛هأطوم كلام ىلع دمحم أرق :أطوملا -

 .فسوي يبأو ةفينح يبأ مامإلا نم تاياورلل

 .تايقرلا - 4

 .تايناسيكلا - ٠

 .تايناجر تلا

 .سيردتلاو فيلأتلاو فينصتلاب همدخو «يفنحلا هقفلا رشن ادمحم مامإلا نأ لصاحلاو

 .تيثأ ام حيحصلاو ؛«ةريسلا» :لصألا يف ١
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 [يواحطلا قارولا دمحم نب دمحأ رفعج يبأ مامإلا ةمجرت]

 [هبسنو هتينك .همسا]

 نب "'ةملسم نب ةمالس نب دمحم نب دمحأ .يواحطلا قارولا رفعج وبأ ثدحملا هيقفلا مامإلا [وه]

 .يفنحلاو يرصملا يرجحلا مث يدزألا “'”باوج نب ناميلس نب ةملس نب كلملا دبع

 [هتافوو هدلوم]

 ركذو '”'له 778 يف [دلو] ناكل نبا لوق ىلعو '''ءركاسع نبا لاق ام ىلع ه 774 يف دلو

 يف تامو '”.حصألا وهو ''!.(ه17947 يف [دلو هنأ] :نيدلا ردب ظفاحلاو ريثك نبا ظفاحلاو يناعمسلا

 29 ةنس [47] نيعستو نيتنثا هرمع ناكف هه ١

 [هلاوحأ نم ةذبن]

 ا مم م همهم مو ملعلا بلطل لحتراو «ةتسلا حاحصلا باحصأل رصاعم وهو

 مالعأ ريس» عجار .«ةملسا اوتيثأ هيمجرتم بلاغو .50 ٠/١ «ةرضاحملا نسح: يف يطويسلا هتبثأ اذكه «ةملسمل ىو

 .175:ص ؛ةينسلا تاقبطلا»و ٠١7/١ «ةئيضملا رهاوجلا» المص «ءالبلا

 رداقلا دبع لقنو ؛يبطرقلا ةملسمل «ةلصلا# نع ١ :ص «يواحطلا مامإلا ةريس ين يواحلا» يف يرثوكلا هلقن اذكه مر

 نب ميلس نب ةملس نب كلملا دبع نب ةملس نب ةمالس نب دمحم نب دمحأ :وهو .مساقلا نبا نع هبسن يفنحلا نيدلا يبحت

 1١١. :ص «مجارتلا جات»و ١/ «نازيملا ناسلا رظناو ء«7١٠ ١/ «ةئيضملا رهاوجلا» .بابح نب ناميلس

 "الد 854 7758/6 (ركاسع نبا خيرات» رظنا حب

 ةفينح يبأ رابخأ» يف (ه477 ىفوتملا) يفنحلا يرميصلا هللا دبع وبأ كلذ ىلإ بهذو .ا/١/1 «نايعألا تايفو» رظنا ؛)

 ١/ 1١147. ؛ءاهقفلا تاقبط» يف يزاريشلا قاحسإ وبأو 2158 :ص ؛هباحصأو

 ةمالعلل «ةيادها حرش ةيانبلا#و ءالا ١5/ ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلاو 3” /5 يناعمسلل «باسنألا» رظنا مر

 .537 ال :ىنيعلا

 254/1١ ؟نيرسفملا تاقبط» رظنا «يوبمدألا دمحم نب ّدمحأو ّينيعل | َمامإلا لوقلا كلذ حيحصت يف فلؤملا عبت د

 .«ليقدب لوألا لوقلاب لاق نم لوف اونّمو ثيح 2.3٠١ :ص ؟مجارتلا جات» اغبولطق نباو

 ١/ ١١ «ةئيضملا رهاوجلا» رظنا نر



 هه يواحطلا قارولا دمحم نب دمحأ رفعج يبأ مامإلا ةمجرت

 .يعفاشلا ذيملت ينزملا هلاخ نم ملعتو ءرصم ىلإ ' 'هنكسم نم

 [يفندلا بهذملا ىلإ هلوحت ببس]

 هتبحص نم ٌرْثَأت يضاقلا يفنحلا نارمع يبأ نب دمحأ سلجم يف ٌسلج امل مث ءايعفاش يواحطلا ناكو

 نإ :لاقف ؟لاقتنالا اذه ببس نع هتلأس ''”يطورشلا دمحأ نب دمحم لاق .يفنحلا كلسملا ىلإ لقتناو

 تلقتناو ءاهب ترثأتو ءاهتعلاطم ىلإ تبغر اذلف ءاهنم ديفتسيو فانحألا بتك علاطي ام اريثك ينزملا يلاخ
 '” فانحألا كلسم ىلإ

 اًبيس اذه ناك .رثأتو ءيواحطلا هعلاطو '”هّينزملا ٌيفنحلا '*'ةبيتق نب ٌراكبلا يضاقلا دقن امل اًضيأو

 .لاقتنالا اذهل اّيناث

 [مصخلا ةهج نم يفنحلا بهذملا ىلإ هلوحت يف يعذا ام در]

 رجح نبا ظفاحلا هنيب امك «بابلا يف ةلوقنملا ةبذاكلا تاياورلا ىلإ تفتلت الف اذه تملع اذإ

 «يواحطلا همهفي مل نكلو ءارارم يواحطلا دنع ةقيقد ةلأسم حرش ينزملا نإ» ''”:«ناسللا» يف ينالقسعلا

 رصمب ةاضقلا يضاق دمحأ ىلإ لقتناو هكلسم كرتو يواحطلا ّلمف هرّجزو هخّبوف ينزملا ردص قاضف

 .هوجوب ضخم بذك اذهف ««فانحألا كلسم راتخاو

 ا بصنم ىلوت نارمع يبأ نب دمحأ نأ ””اركذ دق يبهذلا ظفاحلاو رجح نبا ظفاحلا نأ :لوألا

 .774//" «ةرهازلا موجنلا» .يرحبلا هجولاب ةرهاقلا يحاوض نم رصم ىرق نم ةيرق يه ؛ةاحط) هنكسمو (

 قال ١/ «ةيفنحلا مجارت يف ةينسلا تاقبطلا» عجار .ّتبثأ ام حيحصلاو ءأطخخ كلذو ««يعورشلا# :لصألا يف مر

 7/1/١ ناكلخ نبال «نايعألا تايفوثو

 «ناسحلا تاريخلا»و ١//1709« «ةيفنحلا مجارت يف ةينسلا تاقبطلا» 71/١ ناكلخ نبال «نايعألا تايفوا رظنا

 7 :ص

 .«ةبيتق» حيحصلاو قفةبتعا لصألا يف

 1/0 «ةئيضملا رهاوجلا) رظنا هر

 57/١. «نازيملا ناسل» رظنا تر

 .0“91 /95 ؛ءالبنلا مالعأ ريسلاو 1 ١/ «نازيملا ناسل» عجار بر
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 "”ه14 يف كلذ لبق ناك ينزملا ةافوو ' (ه١717 ىفوتملا) راكب يضاقلا ةافو دعب رصمب ءاضقلا

 ؟ينزملا رجزل رصمب يضاقلا دمحأ ىلإ يواحطلا بهذي نأ نكمي فيكف
 .ةرم دعب ةرم اهّيِب ينزملا نأ عم ؟ةقيقد ةلأسم مهفي مل فيكف ءادج ايكذ ناك يواحطلا نأ :يناثلاو

 .مهماهفإ ىلع صيرحلاو نيبلاطلا ىلع قيفشلا يعفاشلا مامإلل اذيملت ناك ينزملا نأ :ثلاثلاو

 [هل] يعفاشلا مامإلا نيبو ءادج اديلب ناك هذيمالت دحأ يدارملا عيبرلا نإ ىتح «مهل اًرجاز ناك امو

 نيب هدنع رضح املف «غارفلا تقو يف ينيتأت نأ كيلع :هل لاق مهفي مل ل نكلو «ةرم نيعبرأ ةلأسم

 عم ؟اذكه ذيملتلا نوكي ال فيكف فاتسألا قلخ وه اذه ' '.ادج عيبرلا ّرسف .همهفأ ثيحب يعفاشلا

 ””.هيلع اقيفشو يواحطلل الاخ ناك ذاتسألا نأ

 ةمكحلا» ٌقيداصمو ةيناسفنلا بئاوشلا نع نييراهو قحلل نيبلاط اوناك فالسألا نأ ةقيقحلاو

 مهنأ ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو فانحألا ضعب ىرت اذلف ««اهب قحأ وهف اهدجو ثيح نمؤملا ةلاض

 مهسفنأ يف نودجي الف ءرخآ لوق وأ كلسمب نينئمطم نونوكي مث ءالوق نوذخأي وأ اكلسم نوكلسي
 رحب يف نوقرغتسم مه لب !هلل اشاح «ءاوهألا نم سيل يواحطلا نم لوحتلا اذهف «هميلست نم اجرح

 ماعنألاك ماوعلا رختفي فيكف ؛بزحتلاو بصعتلا نع نورفان «ةرخآلل نوبلاطو «ىوقتلاو ةيشخلا
 0 '؛ىده لا ةمئأ ديلقت كرتن نأ انل غاسم الو ؟اذهب

 .7//58 «مهتايفوو ءاملعلا دلوم خيرات» رظنا ؛

 01/4/57 «مهتايفوو ءاملعلا دلوم خيرات» رظنا

 .175 /؟ يكبسلل «ىريكلا ةيعفاشلا تاقبط» رظنا ؛>:

 بتك يف رظنلا ميدي هلاخ ىري امل يفنحلا بهذملا هرايتخا يأ) اذه :يميمتلا رداقلا دبع نب نيدلا يقت ةمالعلا لوقي ؛::

 بضغلا درجمب بهذم ىلإ بهذم نم لقتني مل هنأو هب ىرحألاو مامإلا اذه نأشب قيلألا وه (ةفينح يبأ باحصأ

 بهذم حيجرت ىلع هب لدتسا امل لب «ملعتلاو بلطلا نمز يف هلاخو هذاتسأ نم تردص ةملك لجأل ؛سفنلا ىوهو

 عم ينزملا هلاخ نوك نم «طابتتسالا نسحو «ةيوقلا ةلدألاب يناعملا حاضيإو «لقنلا ةحص يف همدقتو ءمظعألا مامإلا

 يف هننس ىلع يشميو هتقيرط نم ملعتيو ةفينح بأ بتك يف رظنلا ميدي ناك همهف ريزغو هملع روفوو هردق ةلالج
 ١//159. «ةينسلا تاقبطلا» .نيعمجأ مهمولع ةكربب هللا انعفن ءاهنداعم نم رهاوجلاو اهنكامأ نم قئاقدلا جارختسا

 - «لئاسم يف مهمامإ لوق كرت مهل زاج اذإ يواحطلا مامإلا لاثمأ نأ نم مهوتي ام عفد ةلمجلا هذهب هثلس فلوملا ديري:



 5 يواحطلا قارولا دمحم نب دمحأ رفعج يبأ مامإلا ةمجرن

 ءاّنيش ملعن ال نحنو «[عورفلا نود] مامإلل لوصألا يف دلقم هنكل ددجمو دهتجم هنأ عم يواحطلا نأل

 ؟اّبعلو اًوزه اننيد ذختن نأ انل زوجي فيكف

 [هيلع م اعلإ اهأ ءانثإ

 مث ؛دمحم مامإلاو كلام مامإلل امهتطساوبو «يعفاشلل اذيملت ينزملا ةطساوب يواحطلا ناكو

 ماظعلا خياشملا نم يواحطلا مامإلاو .ةيفنحلا تاداس نم ناكف «ةفينح يبأ مظعألا انمامإل مهتطساوب

 اذكهو ءاهريغو ناسارخو زاجحلاو ماشلاو ةفوكلاو ةرصبلاو نميلاو رصم ءاربك نم «ماركلا ةذباهجلاو

 ' .نوريثك رابكلا هذيمالت

 ءاهقفلاو نيثدحملاو خياشملا نم ريثك لاق ام ىلع .ددجمو دهتجمو هقفلاو ٍثيدحلا يف مامإ يواحطلاو

 «يناعمسلا ةمالعلاو بلا دبع نبا ظفاحلاو ”«يبسلدنألا خيشلاو ءركاسع نبا مهنم «ريهاشملاو

 ا ع هع م هع ع ع م م هم ع هم مع ع همام مم هموم هم ' «يبهذلا ظفاحلاو ' «يزوجلا نبا ةمالعلاو

 ةيداهتجالا لوصألاب ملع انل سيل نحن :لاقف ءاًحجار اهيف ّرخآ الوق ىرن لئاسم يف مامإلا لوق كرن نأ انلف <

 اًحجار هارن ٍلوقب ذخأن انلعج ولو ءانمامإ ديلقتب مازتلا الإ انل سيلف «بولطملا هجولا ىلع ةجرختسملا عورفلاب الو

 ررحتلا اوعدم - نويبهذماللا مويلا امهقوذي امك .ةعيرشلاو ماكحألا يف ةيوضوفلاو نيدلاب بعالتلا ىلإ كلذ ىدأل

 .- ديلقتلا نم

 .5 07” :ص («يواحلا» رظنا :٠

 .هلثم فلخي مل القاع اهيقف اتبث ةقث ناكو ...يولعلا سابعلا نب ةزمح دمحم وبأ ىلإ بتك :ركاسع نبا مامإلا لاق

 3594 "24/0 (قشمد خيرات .رصمب ةفينح يبأ باحصأ ةساير تهتنا هيلإو ءيواحطلا :لاقو

 .يسلدنألا خيشلاب ٌتفلؤملا دارأ نم يردأ ال.“

 .ءاهقفلا بهاذم عيمج يف هتكراشم عم مههقفو مهرابخأو نييفوكلا ريسب سانلا ملعأ نم يواحطلا ناك :لاق ؛::

 57/1 «نازيملا ناسلا»

 .58 /4 «باسنألا» .هلثم فلخي مل القاع اهيقف اليبن ةقث ناكو :لاق .::

 .818/17' (ممألاو كولملا خيرات" .اًلقاع اًهيقف اًمهف اًنبث ناكو ؛هيقفلا يواحطلا رفعج وبأ :لاق ::

 ةملس نب ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ «ةعيدبلا فيناصتلا بحاص ظفاحلا ةمالعلا مامإلا :يواحطلا :لاق

 .808/5 (ظافحلا ةركذت» .يفنحلا يواحطلا يرصملا يرجحلا يدزألا

 - .اههيقفو ةيرصملا رايدلا ثدحم ريبكلا ظفاحلا ةمالعلا مامإلا ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ يواحطلا :لاقو



 يواحطلا قارولا دمحم نب دمحأ رفعج يبأ مامإلا ةمجرت هم

 '”«يربطلا ثدحملاو '”'.ينيعلا ةمالعلاو ””ءىطويسلا ةمالعلاو ''ىعفايلا ةمالعلاو '''ءريثك نبا ظفاحلاو

 .مهريغو ”يزملا ظفاحلاو '”.يدادغبلا بيطخلا ركب وبأو

 م م همهم مم مم مل ("*.ةيميت نبا ةمالعلاو '"”«يقهيبلا مامإلا هدقن دق يواحطلا نإو

 .15//371 «ءالبنلا مالعأ ريس#

 ظافحلاو تابثألا تاقثلا دحأ وهو .دئاوفلاو ةديفملا تافنصملا بحاص يفنحلا هيقفلا يواحطلا رفعج وبأ :لاق ند

 ل1 /15 «ةياهنلاو ةيادبلا» .ةذباهجلا
 «ثيدحلاو هقفلا يف عرب .يرصملا يفنحلا هيقفلا يدزألا يواحطلا ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ يفوت اهيفو :لاق د

 .711 7/9 «نانجلا ةآرم» .رصمب ةيفنحلا ةساير هيلإ تهتنا :قاحسإ وبأ خيشلا لاق .ةديفملا فيناصتلا فنصو

 تهتنا فلثم فلخي مل اهيقف اتبث ةقث ناكو ..... ةعيدبلا فيناصتلا بحاص ظفاحلا ةمالعلا مامإلا :يواحطلا :لاق

 م09 /1 «ظافحلا تاقبط» .ةفينح يبأ باحصأ ةساير هيلإ

 ةمالعلا ذبهجلا مالسإلا ةّجح فينصت ؛راربألا ديس مالك نم ةلوقنملا راثآلا يناعم» باتكل احرش تعرتخا مث :لاق 4,

 ةدمع ةمدقم» .يوآملا نسحأ يف نانجلا نم ىلاعت هللا هتكسأ ,يواحطلا ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج يبأ مامإلا

 هل ؛يراقلا

 اريصب ءاملعلا فالتخاب املاع ندبلا هيقف ردقلا ليلج ةقث ناك :«ةلصلا» يف يبطرقلا مساق نب ةملسم لاق هر

 .4 :ص (يواتلا) رظنا .فينصتلاب

 5375/15 «دادغب خيرات“ .اهيقف ٌيواحطلا ىمس ؛:ز

 5//١09. ؛لامكلا بيذهت1 رظنإ .اهيقف يزملا ظفاحلا هامس

 .يواحطلا رفعج يبأل باتكب ثيدحلاب ملعلا لهأ نم يناوخإ ضعب لإ ثعب .باتكلا اذه يف تعرش نيحو :لاق (ه)

 اهفلاخ نيح ثيدحلاب ملعلا لهأ دنع ةحيحص رابخأ فيعضن نم هيف ىأر ام لإ بتك اميف اكشو .هايإو هللا انحر
 حيحصتلا نم هب مكح اميف هب ٌجتحا امع بيجأ نأ ينلأسو :هيأر اهقفاو نيح مهدنع ةفيعض رابخأ حيحصتو .هيأر
 .رابخألا يف ليلعتلاو

 للم يعفاشلا مالك يفف .باتكلا اذه يف هتجرخ ام ىلإ هنع باوجلا ةفاضإو .هيف رظنلا يف ىلاعت هللا ترختساف

 فيعضتو .هبهذم ىلع رابخألا ةيوست نم خيشلا اذه فلكت ام رثكأ نع ٌباوج رابخألا نم هدر وأ هب ججتحا ام ىلع

 ةيدكلل «راثآلاو ننسلا ةفرعم# .هريغ دنع فيعض وه امب جاجتحالاو هب فعضي ال امب هيف هل ةليح ال ام

 .81/ /؟ 4 (ىواتفلا عومجما .نكمم ريغ اذهو .هلصأل اقفاوم نامثع هلعف ام لعجي نأ هدوصقم يواحطلا :لاق أم لثم «)

 نم عون هيلع رهظو هججح تضحد (هبهذمل ةفلاخملا ةحيحصلا راثآلا حدق ليبس يأ) ليبسلا هذه كلس نمف :لاقو

 35 لوقلا قفاوتل ؛اهداسف نيبي تاليوأتب عضاوملا نم ريثك يف اخوأتيو راثآلا عمجي نم كلذ لعفي امك قحلا ريغب بصعتلا



 ه8 يواحطلا قارولا دمحم نب دمحأ رفعج يبأ مامإلا ةمجرت

 .رابكلا خياشملا كئلوأ ليدعت نزاوي ال مهحرج نكل '''ءينالقسعلا رجح نبا ظفاخلاو

 [هتافنصم]

 ٠'/.«راثآلا يناعم حرش# هل تافيلأتلا لوأ ١- :يراقلا يلع الم لاق «ةريثك يواحطلا فيناصتو

 ةمالعلا لاقو '"'.«هجام نبا ننساو «دواد بأ ننساو يذمرتلل «عماجلا» ىلع حجار وه :ينيعلا لاقو

 (*.كلام مامإلل «أطوملا» ىلع حجار وه لب :مزح نبا

 .ىصحت ال ىمظعلا هايازمو «راثآلا يناعم»ل ىربكلا صئاصخلا نأ لصاحلاو

 نآرقلا ماكحأ باتك -؟ راثآلا لكشم حرش -؟

 طيسولا طورشلا -4 ريبكلا طورشلا باتك -

 اهماكحأو لحنلا يف باتك -- ريغصلا طورشلا -5

 نيسلدملا باتك ضقن - 4 ينغملا حرش -8

 ديبع ىلع درلا ءاملعلا فالتخا - ٠

 ةياورلا يف ءرج - 1 نابأ نب ىسيع ىلع درلا 7

 تاياكحلاو رداونلا 6 ةيهقفلا رداونلا -5

 مئانغلاو ءيفلا مسق يف ءزج - ١١ ةكم ضرأ مكح يف ءزج -1

 تالجسلاو رضاحملا باتك 4 ةيرشألا باتك

 ضئارفلا باتك ١- اياصولا باتك ٠-

 نكل .يقهيبلا يوري امم رثكأ راثآلا نم يوري هْنأ عم ؛رفعج وبأ «راثآلا حرش» بحاص هلعفي امك ؛هرصني يذلا -

 164 «ىواتفلا عومجم» .يواحطلا نم رثكأ اهميقسو اهحيحص نيب َرّيمُّيو راثآلا يقنُي يقهيبلا

 ةملكلا دعب ةملكلا ذخأ امنإو «هتعانص نم نكي مل ثيدحلا ملع نإ :«ةفرعملا» يف يقهيبلا لاق :هتمجرت يف لقن ثيح ()

 .33 4 378/١ «نازيملا ناسلا جار .مامإلا نأش نم صقتي ام لقتي أدب مث .«قيفوتلا هئلابو ءاهمكحي مل مث ؛هلهأ نم

 ١١7. /1 «ةئيضملا رهاوجلا» رظنا كر

 ١٠١ :ص «يواحجلا» رظنا م

 .118» /” ءيبهذلل «ظافحلا ةركذتا رظنا ()



 «انربخأ»و «انثدح١ نيب ةيوستلا باتك -

 يواحطلا رصتخم 1

 و بك دمحم مامإلل ريغصلا عماجلا حرش 7

 هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ 4

 ''.يواحطلا ةديقع -7

 يواحطلا قارولا دمحم نب دمحأ رفعج يبأ مامإلا ةمجرت

 راثآلا حيحص باتك -17

 ىعفاشلا نئس - 7 5

 ريبكلا عماجلا حرش دخل

 نييفوكلا بهذم ىلع تاياورلا تافالتخا -6

 [ةديقعلا حورش]

 حراشلا مسا نكلو «ةيفلس ةعبطم يف رصمب عبط ام اهنم '' '«ةريثك «يواحطلا ةديقع» حورشو

 ىوتملا يفنحلا يقشمدلا يدزألا ّرعلا نب دمحم نب يلع نيدلا ردص هنأ بلغألاو هيلع بوتكم ريغ

 نيدلا ردص نإ :«نونظلا فشك» بحاص لاق .ريثك نبا نيدلا دامع ظفاحلل ذيملت وهو هه"

 .فانحألا ءاملع لضافأ نم روكذملا

 5١-75 :ص (يواحلا»و ١/ 5 ٠١ «ةئيضملا رهاوجلا» رظنا

 .88- 77/1١ زعلا يبأ نبا حرشل هقيقحت ةمدقم يف طوؤنرألاو ١١57« /7 «نونظلا فشكا يف جاحلا ةفيلخ اهركذ
 .1147 /7 «نونظلا فشك» هال4؟ يفوت هنأ «نونظلا فشك» بحاص ةفيلخ جاحلا بتكو ءاذكه لصألا يف ٠

 «504 408/1١ ؛رمغلا ءابنإل ء(ه ا/457) ةئام عبسو نيعستو نيتنثا ةنس تام نميف رجح نبا ظفاحلا هركذ اذكو

 .حيحصلا وهو



 35 ةعامجلاو ةنسلا لهأ مه نم

 [؟ةعامجلاو ةنسلا لهأ مه نم)

 نع يور امك «هباحصأو 38 يبنلا نع تبث ٍقيرط ىلع تماق يتلا ةعامجلا يه [ةنسلا لهأ]

 قلم نيعبسو نيتنث ىلع تقرفت ليئارسإ ينب نإ» :: هللا لوسر لاق :لاق 3* ' 'ورمع نب هللا دبع
 ؟هللا لوسر اي يه نمو :اولاق ««ةدحاو ةلم الإ رانلا يف مهلك «ةلم نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتو

 /””.يذمرتلا هاور «ايباحصأو هيلع انأ ام) :لاق

 .«ةعامجلاو ةنسلا ىلع ناك نم» '”:ةياور يفو .«ةعامجلا يهو» ' ”:دواد يبأو ' دمحأ ةياور يفو
 يبنلا لوق نم ذوخأم «ةعامجلاو ةنسلا لهأا»ب قحلا لهأ بقل نأ ىلإ ةراشإ هيفف

 :نيئزج نم بكرم بقللا اذهو

 .«ةعامتلا» نم دارملا .ةيسدقلا تاوذلا .«انأ ام) نم دارملا «ةنسلا جاهنم - ١

 اهعم لسرأو .فئاحصو ابتك لزنأ هللا نأل ؛طقف امهادحإ ال ءاهلهأو ةنسلا [وه] قحلا رايعمف

 نيد اذهو «نامزالتم اهلهأو ةنسلاف .فئاحصلاو بتكلا [ددع] نم رثكأ مهددع لب ءلسرلاو ءايبنألا

 .لقنلاو لقعلاو كولسلاو بذجلا نيب عماج «طيرفتلاو طارفإلا نيب طسوتم لدتعم ميقتسم طارصو ميق

 .نيعبسو ثالث ىلع قّرِفلا ددع دادزال الإو ءعورفلا فالتخخا ال لوصألا فالتخا فالتخخالا نم دارملاو

 بهامعأ ءوسو مهتاداقتعا داسفل اديدش اباذع نوبّذعي مهنأ :«رانلا ين مهلك» :ة4: هلوق نم دارملاو
 .مهامعأ ءوسل نوبَّذعي مهنإف ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم قاسفلا فالخب

 ٌلْبّسلآ ًاوُعبتَت الو ًوغبتأت انيقتشم ىطرص اد نإ :ىلاعت هلوق تحت «كرادملا» بحاص لقنو

 هللا لوسر نأ وهو ءاّئيدح (16: ماعنألا) (ءٌدِليِبَس نَع ْمُكحِب َقَرَفتَف

 .تبثأ ام حيحصلاو ««رمع نب هللا دبع» :لصألا يف ؛::

 ثيدح اذه :لاقو :(25541) :ح «ةمألا قارتفا يف ءاج ام :ب .ناميإلا :باوبأ ين «هننس» يف يذمرتلا هجرخأ
 . ١8 /58 «ةلاسرلا :ط ,دمحأ دنسمل رظنا .هدهاوشب حيحص ثيدحلاو .رسفم بيرغ نسح
 .(1 97 :حءادجأ دنسم)ا عجار 7

  5١:ح ءةنسلا حرش :ب ءقنسلا :ك يف ؛دواد يبأ ننس عجار )/4091(.

 .اهدجأ ملعر



 ىرخألا قرفلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ نايب 14

 ىلع لبس هذه» :لاقف فيبنج نع طوطخ ةتس طخ مث .«هوعبتاف «ةيادهلاو دشرلا قيرط هذه» :لاقف

 ("'.«اهوبنتجاف هيلإ وعدي ناطيش اهنم ليبس لك

 ىرخألا ف ةرفلاو .ةعامجلاو ةنسل لا لهأ نايب

 :لاصخ رشع هيف ناك نّم :ةعامجلاو ةنسلا لهأ نأ :هذ سابع نبا نع

 (رمعو ركب يبأ) نيخيشلا ليضفت - ١
 (يلعو نامثع) نينتخلا ريقوتو -؟

 (سدقملا تيبو ةبعكلا) نيتلبقلا ميظعتو
 (قسافلاو يقتلا لجرلا) نيتزانجلا ىلع ةالصلاو - 4

 (قسافلاو حلاصلا مامإلا) نيمامإلا فلخ ةالصلاو -5

 (رئاجلاو لداعلا ناطلسلا) نيمامإلا ىلع جورخلا كرتو -5

 نيفنملا ىلع حسملاو -ا/

 (رشلاو ريخلا) نيريدقتلاب لوقلاو -4
 (ةرشبملا ةرشعلاو ءايبنألا الإ نينمؤملا نم دحأل رانلاو ةنجلا ةداهش) نيتداهشلا نع كاسمإلاو -4

 ' (ةاكزلاو ةالصلا) نيتضيرفلا ءادأو - ٠١

 لاوحأو ىلاعت هللا ةيؤر الإو ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأل عئارشلا تامظعم يه لب ءاهيف راصحنا الو

 .مهصئاصخ نمف اهاوس امو «طئارش اهنإ :لاقي وأ ,مهرئاعش نم اضيأ خزربلاو ربقلا
 :ةنس لوصأألا يف ةفلتخملا ةلاضلا قرفلاو

 ةيريجلا -9 جراوخلا -؟ ضفاورلا - ١

 ةئجرملا -5 ةيمهجلا -ه ةيردقلا -

 ٠١ :ح «يمرادلا هجرخأ ثيدحلاو و 0 «ليوأتلا قئاقحو ليزنتلا كرادم» يفسنلا ريسفت عجار )508(:

 :ح «ىرب ربكلا نئسلا» يف يتاسنلا )9  2١11١«جهانملا فشكا يف يوانملا لاقو ١/١57 : .تاقث هلاجر

 .هدجأ ل



 1 ىرخألا قرفلاو ةعامجلاو ةنسلا لهأ نايب

 .ةقرف ةرشع يتنثا ىلع بعشنت اهنم ةدحاو لك مث

 «ةيغال ةيدان ,ةيخسانت «ةيمامإ .ةيسابع ؛ةيديز «ةيقاحسإ «ةيعيش «ةيدبأ «ةيولع :ضفاورلا قرف
 .ةصباو .ةعجاو

 «ةيمكح ؛ةيزنك (ةينوميم «ةلزتعم .ةيزوك «ةيقلخ «ةيضراح «ةيبلغت «ةيفنحابأ :ةيدزأ :جراوخلا قرف
 .ةيفارش «ةيسنخأ

 :ةيفوخ :ةيبيبح «ةيقباس .ةيلسك «ةينثمطم :ةيزاجم :ةيوزعم «ةيعم «ةيلاعفأ :ةيرطضم :ةيربجلا قرف
 .ةيسلسج «ةيركف

 قيطساف ؛ةيربت ,ةيشكان :ةيديور ؛ةيمهو :ةيليرش ةيناطيش «ةيناسك :ةيونش «ةيدمحأ :ةيردقلا قرف
 .ةيلزنم «ةيماظن

 :ةيناف «قيدراو «ةيبقارتم «ةيعبار «ةيظفل «ةيقدان) ؛ةيريخ «ةيفقاو «ةيريغ «ةيقولخم :ةيمهجلا قرف

 .ةيلطعم «ةيقرح

 قيعدب «ةيرثأ قينستش .ةيحوقنم «ةيلمع ؛ةيمهب «ةيكاش «ةيبار «ةيناش «ةيكرات :ةثجرملا قرف
 .ةهبشم ؛ةيوشح

 .هبعش نم ةئجرملاو ءلصأ ةهبشملاو ؛هبعش نم ةيمهجلاو ءلصأ ةلطعملا نإ :ءاملعلا ضعب لاقو

 .بعش تس اهنم ةدحاو لكلو .رشع اتنثا ةلطابلا قرفلا :ضعبلا دنعو

 :ةينامث ةلاضلا قرفلا نأ ' ':«فقاوملا» بحاص نيبو

 ةعيشلا - 5 ةئجرملا -* ةيريجلا -؟ ةلزتعملا- ١

 ةيجانلا -4 ””ةيراجتنلا -ا/ ةهبشملا -5 جراوخلا -

 ةئجرمللو «ةقرف نورشعو ناتنث ةعيشلاو «ةقرف نورشع جراوخلاو ةلزتعملا نم ةدحاو لكل مث

 .نادرفتم ةيجانلاو ةهبشملاو ءبعش سمخ

 ١ ءىجيإلا نمحر لا دبع نيدلا دضعل «فقاوملا باتك» رظنا "/ 5051.

 «فقاوملا باتك» عجار .تبثأ ام حيحصلاو ««ةيراخبلا» :(ق) ينو ؛(ج) يف اذكه 9/1١ - 581١ل
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 اهنيب ةقرافلا رومألا

 ءاّيلع الإ اًريبزو ةحلطو ٍنيَحيِشلا اًضوصخ هةباحصلا نوبسيو هللا حور نم اوسئي :ضفاورلا

 ةماقإلا ةنس نوركنيو ءدحاو ظفلب ثالثلا تاقلطلا عوقو نوركديو «ةشئاع ىلع ةمطاف نولضفيو

 «ةالصلل مايقلا يف ىرسيلا ىلع ىنميلا ديلا عضوو «حيوارتلاو «نيفخلا حسمو «ةالصلل ةعامجلاو

 .موصلا راطفإو برغملا ةالصل ليجعتلاو

 اًياع نونعليو .رئاجلا ناطلسلا ىلع جورخملا نوزّرجيو ؛ةيصعمب ةلبقلا لهأ نورفكي :جراوخلا

 .ةالصلاو ةعامجلا ةنس نوركتيو ؛[ههجو هللا مرك]

 باثي الف ءاهلك لاعفألا يف دبعلل رايتخا ال ءرجحلاو ردملاك ضحم روبجم ناسنإلا نإ :نولوقي ةيربجلا

 ينامسجلا جارعملا نوركتيو) .دابعلا لاعفأ دعب نوكي هللا قيفوتو «هللا دنع بوبحم لاملا نإو ,بقاعي الو

 .(ةزانجلا ةةلص بوجوو قاثيملاو دهعلاو

 ارفك لعف نوكي نأ زوجيو هلل اهيف لخد ال ةقيقح رايتخالاب لعاف ناسنإلا نإ :نولوقي ةيردقلا

 دهعلاو .ينامسجلا جارعملا نوركتيو .دبعلا لعف دعب نوكي هللا قيفوتو «دبعلا دنع ناميإ وهو «هللا دنع

 .ةزانحلا ةالص بوجوو «قائيملاو

 حاورألا ضبق قلعتيو «ناك هجو ّيأب ناسللاب ال طقف نانجلاب ناميإلا قلعت نإ :نولوقي ةيمهجلا
 نيريكتلا لاؤسو خزربلا ماع نوركتيو .توملا كلم نوركتي مهنأل ؛توملا ةكئالمب ال طقف هللاب

 .ةضحم تاليخت اهنإ :نولوقيو ءٌرثوكلاو ّضوحلاو

 عفن ال «ةاجنلل ٍفاك ناميإلاو ءهلل ناكم شرعلاو ؛هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ :نولوقي ةئجرملا

 حاكت ىلإ ةجاح الف اهب عتمتي نأ ءاش نم «ةضورلا نيحاير لثم ءاسنلاو «:ةيصعم نع ررض الو ؛ةعاطل

 ا .هريغو

 .٠ /؟ زعلا يبأ نبال «ةيواحطلا ةديقعلا حرشاو ءال١٠ - 5617 /7 (فقاوملا باتك» عجار 1/97- 9246



 يوتونانلا مساق دمحم مامإلا دنبويد مولعلا راد ةيمالسإلا ةعماجلل سسؤملا ديفح

 ةعساو ةمحر ىلاعت هللا امهمحر

 هئيداصأ مع ضو هققح

 يقيدصلا ديشروخ دمحأ
 رس ول م ولعلا ماد عارض





 ا هتيولوأو هتيلوأ ديحوتلا

 :ٌيرضيْلا ٌيِراَحطلا ُقاََوْلا ٍرَمْعَج وُبَأ مالنولا ُةَّجْح مانَألا ُمَلَع ُهيِقَمْلا ماَمِْلا ُمَِّملا لاَ

 نب ٍناَمْعّتلا َةَميِنَح يبأ ِهّلِمْلا | ِءاَهَقُف ٍبَهْدَم ّلَع ِةَعاَمْجلاَو ِةّنُسلا ٍلْهَأ ِةَديِقَع ِناَيَب ُرُكِذ اَدَه

 َناَْيَّشلا نَسححلا نب :دنَح هللا دبع يبو يراصنَلا ماري نب َبوُقْعَي فسوُي يبو قوُكْلا تاكل
 نيالا بَرلِهب َنونيِدَيَو نيدلا لو نم َنوُدقَْي اَمَو َنيَِمْجأ ميل هلل ُاَوْضر -

 أوُقَت :ٌلاَعَت هللا اَمُهَمحَر ِن ِناَروُكْدَمْلا ٍناَماَمِإْلا ُماَبِحاَص َلاَق ِهِيَو كم ٌةَقيِنَح وُبَأ ُماَمِْلا ّلاَق

 قلة وم ممم همم ممم مم مو مو هو هم مهم ماجن ٌدِحاَو هللا نإ :هللا قيفوتب َنيِدَقَتْعُم هللا ديحوت يف

 نأل ؛يواحطلا نم تسيل («يرصملا# ىلإ «خيشلا» [نم]1) ةرابعلا هذه : ... مانألا ملع هيقفلا مامإلا خيشلا لاق :هلوق
 اًمضهو مهيرل اًمضاوت مهتافلؤم يف مهءامسأ نورهظي ال ءامظعلا ىتح «قالخخألا ءاملع دنع مومذم سفنلا حدم
 .مهدعب وه نم وأ هذيمالت دحأل ةلوقم هذهف .هللا هعفر هلل عضاوت نم نإف ؛مهسفنأل

 [هتيولوأو هتيلّوأ .ديحوتلا]
 ءنيتقيلاو نيدلا سسأ نم ساسأ لوأو مالسإلا ناكرأ نم نكر لوأ هلل ؛ديحوتلاب أدب : ... هللا ديحوت يف لوقن :هلوق
 246 هللا هصخ ىتح ءرهد دعب ارهدو نرق دعب انرق اهلك ممألا يف اكثتل لسرلا ةوعد لوأو «فلكملا ىلع بجي ام لوأو

 َوُه الإ ةكإ آل ردّنأ هللآ دههزم :لاقف ٠ ملعلا لهأ ةداهشب ثلث مث .هتكئالم ةداهشب ىّنث مث ءالوأ ةميركلا هسفن ةداهشب
 ديحوتلا ةملكب هل هئايبنأ ٌمتاخ َجلْعَأ 51 نارمع لا) ( يْيِكَحأ ُزيَِعْلأ َوْه لإ لإ آل طَسقْلا اًمبآق ملعْلآ أوُلؤأو ُةَكبَلْْلاَو

 .0؟:دمع) ( ٌثكِؤنْلَو َنيِتِمْؤُمْلِلَو َكيَدِل ٌرِفْغتْسأَو هللآ الإ ْمَلْغَأَفإِ :هلوقب ةصاخ

 نم َكِلْبَق نِم اَنْلَسْرَأ َمَوإَي :لاقف «تباثلا لوقلا وه ناك هلسرو هئايبنأ عيمجل ىحوأ ام نأ - هركذ لج - ركذ مث
 نيلوألا ٌنيرطو نيلسرملاو ءايبنألا ٌنيد ديحوتلاف ١٠(. :ءايبأل» #4 ٍنوُدبْعأَم أنأ ّلِإ ةنلإ آل هنأ ِهْيَلِإ جو اّلِإ لوي
 يف هنبلَّوأو لك ىلع ديحوتلا ميدقت مو .نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص «نيقيلاو قدصلا لهأ نم نيرخآلاو
 .«ةمتتلا» يف هانركذ دئاقعلا لوصأ

 .ىد :دره) ( بين ِهْيَلِإَو تلكَ وْيَلَع ولأ اّلِإ قيِفؤَت اَمَوإ :ىاعت هلوقب نيكسمتم :هللا قيفوتب :هلوق
 ٌدِحاَو ٍْمُكَُلِإَو اَْهَلإَوإِ :ىلاعت هلوقلو ««4 :رمزل» ميْراَهَقْلأ ُدِحَوْلأ هلل وه :ىلاعت هلوقل :دحاو ىلاعت هللا نإ :هلوق
 هلأ ال هلا آمهيف ناكزل) :همسا زع لاقف بلسلا يف امأو ؛توبثلا يف اذه .(40 :توبكتعلا) قر َنوُمِلَْسُم هل ْنَكَو
 ْمُهْضْعَب اَلَعْلَو قَلَح ان مل لك َبَهَدَل ُدَلِإ نِم ُدَعَم ناك اَمَوإ# :ىلاعت هلوق يف داسفلا اذه ريوصتو 2077: ءاينألا) (اكََمَفل

 ُهللأ)» :ىلاعت هلوق يف ةيهولألا لاعفأ نع ءاكرشلا زجع ريوصتو «(41 :نونؤملا) (َنوُفِصَي اّمَع ِهّْللَأ ضْعَب لع

 - لَو مُهَئلَحْبْس ٍءْئَش نّم مُكحِلَد نم ُلَعْفَي نم م مكباكرش نم له ٌكحبيخ مح كبري م مقرر مح ْْكَقلَخ ىذلأ



 ءاقبلاو مدقلا اتقص 14

 00 ياَدِتْبا الي ٌميِدَق هُرْيَغ لِ اَلَو كْرِجْعُي َءْيَك اَلَو ُهْلْدِم َءْيَك اَلَو كل َكيِرَشاْل

 .ةينادحولا تابثإ ىلع لئالد كرشلا در ٍتايآ ٌعيمجف ؛دحاولل تابثإ وه ددعتلا يفنو 4١(. :مؤرلا) /:ةئاَنوُكِرقُ اًنَع -

 [هناحبس هلل كيرشاال]

 نع هاوقلو 7 منال ( يلا بر دل اتت كايتو ينو قالص 5! لثإل قلعت هلوقل هل كيرش ل :هلوق

5 

 اًناذ ليثم هل سيل يأ 1١(« :ىروشل» 4ةرُريِصبَل ٌعيِمّسلأ َوْهَو ءنَك -هِلْفِيَك سْيَلإِ :ىلاعت هلوقل :هلثم ءيش الو :هلوق

 .اًماقمو اًنأشو الاعفأو اًنافصو

 [هنع زجعلا ءافتناو .هناحبس هللا ةردق لامك]

 اَتيِلَع نك نإ ْضْرَألا ىف اَلَو ٍتوَمّسلآ ىف ٍءْنَش نِم ُهَرجْعُيِل ُهللأ نك اَمَوإِ :ىلاعت هلوقل :هزجعب ءيش الو :هلوق
 وأ ملعلا مدع نم امإو «لعافلا هديري امب مايقلا نم فعضلا نم أشني نأ امإ زجعلا ناك املو .(54 :رطاف) اًريِدَق

 .«اميلع» :هلوقب يناثلا ىفنو ««اريدق» :هلوقب لوألا هللا ىفنف «هتلق

 ةلآ َّنِإإب :لوألا يفن يف لاقف ءامهنم دحاو لكل لقتسم ليلدب ةميركلا هسفن نع امهافن رخآ عضوم يف اًضيأو
 ىفنو .قالطإلا ىلع فعضلا ُيفن قالطإلا ىلع ةناتملاو ةوقلا ٌتابثإف «(08 :تايراذلا) 1: لآ وذ ُقاَرَرلأ َوُه

 يأ نم لهجلل هيلإ ليبس ال ةطاحإلا هذه دعبو .( :قالطلا) « يااْنْلِع ٍءْيَش لكسب ل طاخأ دق هلآ َّنأَوإَي :هلوقب يناثلا

 قلاعت هللا نأ تبثف هدح هقوف روصتي ال دح ىلع ةوقلاو ةردقلا تيقبو ءفعضلا ىفتنا (زجعلاو لهجلا) ايفتلا ىتمو «بناج

 .هئاضقل دار الو هلْغفل هل َعنام ال ء.ضرألاو تاوامسلا يف ءيش ه هزجعي ال ديرُي امل لاّغف

 [هللا ريغ ةغآلا يفن]

 ِهَلِإ ْنِم مُكَل اَم هللأ اوُدْبَع» :الثاق## بيعشو حلاصو دوهو حون نع [ةياكح] ىلاعت هلوقل :هريغ هلإ الو :هلوق
 .(10 ل" ىم ف4 :فارعألا) ة(ةهُريَغ

 [ءاقبلاو مدقلا اتفص]

 ءادتبالا يف اهل دح ال يتلا ةقلطملا ةيلّرألاو نآرقلا هقلطأ . :ديدحلا) لوألا وه :ىلاعت هلوقل :ءادتبا الب ميدق :هلوق
 نأب' '”رعشُي هنأل ؛«ميدقلا» نم نسحأ وهو ««لوألا» مساب عرشلا ءاج نكل ؛«مدقلا» مسا اهيلع قلطيو «ةيلزألا يه

 .ىنسحلا ءامسألا هلو ''««ميدقلا» فالخب .دل عباتو هيلإ لثآ هدعب ام

 .ىنعملا لتخال الإو «(ق) نم تبثأ ام حيحصلاو ««رعشي ال» :(ج) يف(

 4 هللاب ةقئاللا يناعملا ىلع ّلدأ «لوألا» ٌةملك تناكف «ىنعملا كلذب هيف راعشإ ال ذإ «ميدقلا فالخبلا



 58 هتقيقحو هللا هنكب ةطاحإلا نع قلخلا زجع

 يه ءاهتنالا يف اهل دح ال يتلا ةقلطملا ةيرخآلاو «نآرقلا هقلطأ .«7 :ديدحلا) (ُرِجآلَوإِ :ىلاعت هلوقل :ءاهنتا الب مئاد :هلوق
 .لازيال مئادو «لزي مل ميدق وهف «هئاقب ماودل ؛«مئادنألا مسا اهيلع قلطيو «ةيدبألا

 .0 ىد :نحرلا) 4( ماَركإلاَو ٍلَكَجلَأ وذ َكَبَر ُهْجَو قا اهيل نم لكلا :ىلاعت هلوقل :ديبي الو ىنفي الو :هلوق
 ؛مدعلا عنتمم دوجولا بجاو وهف .هتاذ نيع دوجولا نآلو . م8 :صصقلا #(ءَْهْجَو الإ ُكِلاَه ٍءْيَش لكي :هركذ لج هلوقلو
 الا افلا هل ىكميالو ءادبأ ءاقبلا دل بجيف ؛مدعلاهنم برقيو دوجولا تع كني نأ نكمي الف

 [هناحبس هللا ةدارإب وهف نوكلا يت ثدحيام لك]

 أ نإ حضن ْمُكسَْمنَي الإ :الا#تل حون نع ىلاعت هلوقل :ديري ام الإ نوكي الو :هلوق
 ْنِإ هلل َنِم مُكْمِصْعَي ىذَلآ اَذ نم لق : ىللاعت هلوقلو . نوديري ام ال ديري ام نوكي يأ 4 :دوه) مخيف نأ ير

 0007 :بازحألا) ( قناَريِصَت هَلَواًِلَو هللأ ٍنوُد نم مُهَل نودي الو ةَقخَر محب داَرأ زأ اًدَوُس مكب َداَرأ

 [هتقيقحو هللا هنكب ةطاحإلا نع قلخلا رجع]

 ؛هكردت ال امهريغو لايخلاو مهولا نم ةيعيبطلا تاكردملا نأ دوصقملاو .ةليخدملا ةوقلا هكردت ال يأ :ماهوألا هغلبت ال :هلوق

 ؛اضيأ نايولعلا نم ةيئارول ةفيطللا ماسجألا ىلإ لصت ال ىتح «ةيداملا تاسوسحملاو ماسجألا نع زواجتت ال ابمأل
 نأ عم '''.(رشب بلق ىلع رطخ الو ءتعمس نذأ الو «تأر نيع ال ام١ :ةنجلا ءامعن [فصو) يف لاق كو يبنلا نأل
 بلا لقرأ نم ةيرولا ءاسجألا لإ لصت لصت مل ال تاليختلاو تارطنلا هذهف «تايولعلا نم ماسجألا ملاع نم ةنجلا
 .امهعئايط قلاخو امهقلاخ وهو ؟حاورألاو ماسجألا نع لاعتملا قلطملا رونلاو ريبخا فيطللا ىلإ لصت فيكف

 - ىلاعتو كرابت - برلا تاذ كاردإ نع اًلضف بيغلا قئاقح كاردإ ىلإ ماهوألا غولب مدع ىلع حضاو ليلد ثيدحلا اذهف
 .«كلذ نم لجأ هللاو :كلاه وهف «كلابب رطخ ام" '' هيف هلم دينج لاق ام نسحأ امو .قلطملا بيغلا وه يذلا
 - "7 هتننظ :ةيشلا تمهوت :«حاحصلا يف لاق ٠. :هط) (قئاَتْلِع دب َنوظيِحي اَلَوإ :ىلاعت هلوقل :ماهفألا هكردت الو: هلوق

 :ح ؛ةقولخم اهنأو ةنجلا ةفص يف ءاج ام :ب «قلخلا ءدب :ك يف] اعوفرم «2# ةريره يبأ نع يراخبلا هجرخأ
 اوذرقاف شب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام نيملاصلا يدابمل تددعأ دنا لقا 0710

 :ب ءاهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا : :ك يف ملسمو 00: ةدجسلا) «(ِنْيغَأ رف نم مهل فخ ام ٌسْفك 2 هك ْمَلَعَت اَلَق» : :متنش نإ

 .(1/1123) :ح ,ةنجلا ةفص

 .ىنعملا اذه يف يأ مر

 .(1957/5) «حاحصلا» عجار صر



 ةيمويقلاو ةايحلا اتفص 082

 0 ماَني ال ٌموُيَق هُتوُمَي اَل نع ْماتَأْلا هُهِفت اَلَو

 مهفلا ةطاحإ تفتنا ةميركلا هتاذ ىلإ ةبسنلاب قلخلا ملع ةطاحإ - هناحبس -- هللا ىفن اذإف ''”.هثملع :ةيشلا تمهفو -

 ؟مهولاب كنظ امف ,ملع مهفلا نأل ؛اضيأ

 ةيلكلا ةطاحإلا نأل ؛مهفلاو ملعلاب وأ رصبلاب ناك ءاوس «هقلاخب قولخملا طيحي نأ لقعلا رظن يف نكمي ال هنألو

 اهبقاوعو اهتارمثو اهاعفأو اهراثآو اهضراوعو اهصاوخو اهبناوجو اهقوقشو اهنطاوبو اهرهاوظ عيمجبو ءايشألا عيمجب

 0117 :ءاسنلا) ( فطيح ٍءْىَش لُكب ُهللأ َناكَوإ# :ىلاعت هلوقل ؛دابعلل اًلقع اهيف لخدم ال «ةيهولألا تايصوصخ نم

 0 :جوربلا) 5 7  مهيآَرَو نم هلو : ىلاعت هلوقلو

 .ةيلايخلا وأ ةيمهولا ةوقلا نع الضف هكردت نأ عيطتست ال اضيأ ةلقاعلا ةوقلا نأ لصاحلاو

 [هتاقولغ ةيباشم نع هللا هيزنت]

 يف ماع يفنلا اذه 1١(. :ىروشلا» 4 ةيْريِصَمْل ُميِمَّسلآ َوْهَو نك -هلْئِمُك َسْيَل إي :ىلاعت هلوقل :مانألا ههبشي الو :هلوق

 اذكهو ءانتافصك تسيل هتافصو ءانتاوذك تسيل هتاذف رم امك نوؤشلا عيمج يفو لاعفألا يفو تافصلاو تاوذلا

 ءانعمسك ال عمسيو ءانتيؤرك ال ىريو ءانتردقك ال ردقيو ءانملعك ال ملعي وهف ,تابءاشتملا عيمجو نوؤشلاو لاعفألا

 ؛انشورع ىلع انئاوتساك ال شرعلا ىلع يوتسيو ءانكحضك ال كحضيو ءانلوزنك ال لزنيو ءانجورعك ال جرعي اذكهو

 .0 :لسنا) ( ةيؤيكشسأ ٌؤيِرَعْلأ َوْه و لغألا لكملا هِيَ« لاثم الو لثم هل سيلف ءانلثمك سيل هنأل

 [ةيمويقلاو ةايحلا اتفص]

 .(00:ناقرفلا) (دْنَحي ْحَبَسَو ُتوُنَي ال ىِنَلأ رحل َلَع ُلكوَتَو :ىلاعت هلوقل :توميال يح :هلوق

 ةئّسلا تناك امل «(؟58 :ةرقبلا) مَ لَو ٌةكي ,ةذحلأت ال موُيَمْلا خحْلأ وه اّلِإ ةكإ آل ةلدأ)# :ىلاعت هلوقل :ماني ال مويق :هلوق

 ةايحلا لامك ناصقنلا اذه عم ىقبي الو «ةايحلا ناصقن وهو ''”«ثيدحلا صنب هتاوخأ نم لب توملا هابشأ نم مونلاو

 هتايح لامك ىلع ليلد «موُيَْلا حلا : هلوق دعب يفنلا اذهف '' '.مونلاو ةنسلا هسفن نع هللا ىفن :ةيمويقلا رادم وه يذلا

 .هتيمويق لامكو

 .(07 /؟) «حاحصلا» عجار 0

 :[(ىحل تلو 9190 :حت اعوفرم 5# رباج نع «طسوألا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ يذلا ثيدحلا دارأ خيشلا لعل ىر

 «راتسألا فشك» يف رازبلاو ؛(4417) :ح «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو .«ةنجلا لهأ ماني الو ءتوملا وخأ مونلا»

 لاجرو ء(طسوألا» يف يناربطلا هاور :(14815+) :ح (516 )٠١/ «دئاوزلا عمجم» يف يمثيحلا لاق .(76107) :ح

 .«حيحصلا» لاجر «رازبلا»

 امهنم غلبأ هنأل ؛ىلوألا قيرطلاب توملا ىفتنا - هدجم لج - هنع ايفتنا اذإف 0



 ل ثعبلاو ةتامإلا

 000 قَفاَحَح الي ٌتيِمُم َِتوُؤَم الب ٌقْاَي ةجاح الب ٌقِلاَخ

 [هللا ىلإ قلخلا جايتحاو قزرلاو قلخملا]

 نم قيلختلا نأل ؛ريغ ال هدحو هللا وه قلاخ اف .(51 :رمزلا) (ٌءَْش لك ُقِلَخ هلآ رن :ىلاعت هلوقل :ةجاح الب قلاخ :هلوق
 دوجو هل ناك نمم الإ نكمي ال وهو ؛دوجولا ءاطعإ قلخلا نأل ؛اًئيش قولخملا قلخي نأ نكمي الو «ةيهولألا تايصوصخخ
 :اهريغو ضرألاو تاوامسلا قلخ نايب دعب ىلاعت هلوقل ؟هريغ هيطعي نيأ نمف .هتاذل دوجو هل سيل قولخملاو «هتاذل

 ف سقت مف نقل ىِيَلَ ةللأ)# :ىلاعت هلوقلو ء(١١ :نامقل) 4 فود نم َنيِنَلأ قَلَخ اَداَم ٍفوَُأَ هللا قلَخ ادهم

 4٠(. :مورل) غ8 وكر مَع لَو هَئلَحَبُس ٍءَْش ني مُكحِلَو نم نم مكسياكرش ني له مكي مك مكسيم
 (ٍنوُمِمظُي نأ ُديِر أ آمَو قْدَر نِم مُهتِم ُديرَأ آم انوُدبعَيِل الإ سنإلاو نأ ُتْقَلَخ امو : ىلاعت هلوقل :ةجاح الب :هلوق

 ةياغ يه يتلا ةدابعلا امأ «ضارغألا يفن ماعطتسالا يفتف «(ه8 - 05 :تايراذلا) «(قرْنييَمْل هوُقْلأ وذ ُقاَيَدلَأ َوُه لنآ َّنِإ

 وه ةّللآَو هلدأ ىلإ ءآَرقْفْلا ْمَْأ شائلآ اَهُيَاتَيإِب :ىلاعت هلوقل 'دوبعملا ةحلصمل ال دابعلا ةحلصمل يهف نآرقلا يف قيلختلا
 جاتحي نأ عنتميف ءاّمدعو اًدوجو هيلإ اًجاتح قلخملاو ءاقلطم اًينغ - هركذ لج - هللا ناكاملو .1 :رطان) 43ُديِحْلأ غل
 .لامش وهو «نيدضلا عامتجا م مزل الإو .هضرغو هتجاح يف قلطملا جاتحملا ىلإ قلطملا ينغلا
 ةَرقْلَآ وُذ) :هلوقب راشأ .(08 :تايراذلا» نيم هَوُقَلَآ وذ ُقاَرَرلَأَوْه هلأ َّنِإإَغ :ىلاعت هلوقل :ةنوؤم الب قزار :هلوق

 هزنم وهو ءفعضلا نع نآشني لقثلاو ةقشملا نأل ؛لقث الو هيف ةقشم ةقشم ال ءريسي [46] هيلع قيزرتلا نأ ىلإ 4 8ْنيينْلأ

 ُمعظُي َوُهَو ٍضرَألاَو ِتَولَّسلأ رطاق اَيِلَو ُدِتَأ هللآ َرْيَغَأ لق : ىلاعت هلوقلو . َُْل وذل :ىلاعت هلوقل ؛هنع
 دعب هيلإ فعضلل لاجم الف .هتردقو هتوق لامك ىلإ «ِضْرَأْلاَو ِتَوْمّسلأ ٍرِطاَف» :هلوقب راشأ 5 :ماعنألا) مَع اَّلَو

 .قيزرتلا يف ةقشم الو بعت الف فعض هل نكي مل اذإف «ةوقلا هذه

 [ثعبلاو ةتامإلا]

 مُهْبَر ْمِهْيَلَع َمدمدك» :مهتامأو مهكلهأ امل حلاص موق يف ىلاعت هلوقل :ةفاخم الب تيمم :هلوق
 ٍءَْش لك لْع َوْهَو ٌثيِمِيَو -يخي ٌضْرَألاَو ٍتوَّسلَأ َكْلُم ,هلإل :ىلاعت هلوقلو «(16 - ١؛ :سمشلا) «قاَهَبْفع ُفاَكي اّلَو
 أشني فوخملا نألو فتامإو ًءايحإ ءيبش لك نم ةفاخملا مدع ىلع ٌليلد ءيش لك ىلع ةردقلا لامك نإف ؛(؟ : :ديدحلا) (اٌريِدق

 .ةطيحملا ةردقلا لامكب يفنم وهو .زجعلا نع
 هرب أياما بلس يف نم فاخر مهكلميذاكو قاطو توما كلي هل اك اذإ فوخا اقم لك أ لع

 هتضبقو هدي يفامه لب (*: :ااقرفلا) روق الو و ةوَيَح اّلَو اتوَم َنوُكِلْمَي اَلَوإل : للعت هلوقل ؛هريغ دي يف انوكي م اذإو «هفلاخي وأ
 اّنِإ)» :ىلاعت هلوقل ؛ريغال اضيأ امهلعاف هلحو وه لب :كلل») (ةوَيشأَو ُتَوَمْلآ َقَلَح ىلإ :هلوقل ؛امهقلاخ هنأل ؛هدحو

 - لامتحاف ؟سدقتو ىلاعت هل ةفاخملا هجو امو ؟ةايحلا بلس يف هنم فاخي نمف «(4" :ق) ((عٌريِصَملأ انو ُتيِمْنَو يحن ْنَخ

 (س) .«دابعلاو دوبعملا ةحلصملا :(ج) يف ام نود ءحيحصلا وهو «(3ق) يف اذكه مر



 ادبأو الزأ لامكلا تافصب 8 برلا فاصتا فل

 0 هِقْلَخ َلْبَق اًميِدَق ِهِتاَمِصِب َلاَر اَمِةَّقَمَم الب ٌتِعاَب

 . عمط الب يبحيو ٍةفاخم الب تيمي هنأ انقيأو انمآف 0«ةفاح الب تيما : هلوقب فنصملا هدر .قمح لب لطاي هنع فوخلا <

 أَو اهيِف َبْيَر اّل ٌةيِتاَع ٌةَعاَّسلآ أَو : ىلاعت هلوقل ؛ةمايقلا موي تامملا دعب ةايحلا وهف ثعبلا امأ :ةقشم الب ثعاب :هلوق

 ْذِإ قرت َوَلَو ©َنيِئوُعِبَمِب ن اَمَو اَينُدلأ اَْناَيَح الإ م ْنِ اَولاَقَول :ىلاعت هلوقلو «0 :جحل» 4قرِروُبُقْلَأ يف نم

 :ماعنألا) يان وزفضمت عشك امي ِتادَعْلآ اوفو لاَ انْيرَو لب أولاَك ْقَحلأب اًددَه سّيَلَأ لاق ْمِهيَر لع اوُفقُو

 ّمُ ٌنَعِبَْل ٍقَرَو َلَب َلُ أوتي نأ نأ اوُرَفَك َنيِدَّل َمَعَرإ» :ىلاعت هلوقلف ثعبلا يف ةقشملا مدع امأو
 مكقلخ اإل: ىلاعت هلوقلو «لامعأآلاب ءابنإلاو ثعبلا يف هيلع ةقشم ال يأ 007 :نباغتلا» 3 نأ كل

 مهقلخخ كلذكو] هدنع نئاوكلا عيمج ءانفإ يأ 0228 :نامقل) (َريِصَب عيِمَس ةللأ َّن َّنِإ ٍةَدِحاَو يفتك اّلِإ ُكْنَعَب ع

 .ةدحاو سفن [ثعبو قلخو] ل

 ءالماك ايتاذ هدوجو نوكل ؛ءيش لك ىلع هتردق لامكو ءيش ىلإ هجايتحا ٌمدع ثعبلا يف ةقشملا مدع ٌةجوو

 ىلع نايقبي [و] امهفرصتو امهريثأت يف ءيش ىلإ امهنم دحاو لك جاتحي ال نأ دب الف ,دوجولا ردق ىلع تافصلاو

 لَكَ َوُه ةللآ َّنَأب َكِلَذ :ىلاعت هلوق وهو هتردق لامكو هلامكب اريسي هللا ىلع ءايحإلا نوكي نأ هنم مزلف .لامكلا

 ؛ةقشملا تفتنا ةطيحملا هتردقب زجعلاو فعضلا ىفتنا اذإو 425 :جحلا) 4قتٌريِدَف ٍءْيَش ٍِسَلَع رهْنَأَو ٌقْوَمْل يني دتَأَو

 قْلَخ َلَوَأ اَأَدَب امك: :ىلاعت هلوق يف امك «ةداعإلا وه ثعبلا نإ اضيأو .اهنع ىبأت ةردقلاو ءاهثروي فعضلا نآل

 مدعل - ؛ةقشم الو بعت الب داجيإلا ىلع رداق وه نمف ءاعبطو القع دابيإلا نم نوهأ ةداعإلاو 20٠١4 :ءايبألا) 4 ْذديِن

 :ىلاعت هلوقل ؛داجيإلا نم نوهأ هنأل ؛ةقشم الب ىلوألاب ةداعإلا ىلع ارداق نوكي - ؛ءيش لك ىلع ةردقلاو «ءي ىلإ جايتحالا

 .(007 :مورلا) 4 هّيَلَع ْنَوْهَأ َوُهَو دهُديِعُي 2 قلل اُوَدْبَي ىلا َوُهَ)

 [ادبأو الزأ لامكلا تافصب الخ برلا فاصتا]

 4 ةميِحَبلأ ْنَمْحَيلَآ َوْه ٌوَحهّفلاَو بْيَمْلآ ُمِلَع ٌّوُه الإ هلإ ذل ىِدَلَأ هللأ َوْهإم :لاعت هلوقل :اميدق هتافصب لاز ام :هلوق

 ةامسملا لامكلا ٍتافص عيمجل عمجتسملا تاذلا :نآرقلا يف ؛هللا» ةملك ىنعم نأ هنايبو .عوكرلا رخآ ىلإ (36 :رشحلا)

 حالطصا يف ؛هللا» ةملك ىنعم نأ كلذ نم تبث '''«ةميركلا هتاذل اهتبثأو ةلالجلا مسا ىلع اهلمح املف «ىنسحلا ءامسألاب

 نأ هنم حالف «تاذلا نع ةكفنملا تافصلا الو ءتافصلا نع ةيلاخلا تاذلا ال .تافصلاو تاذلا عومجم وه نآرقلا

 ىلاعت هتاذ تناك اذإف .نأشو نيح ّيأ يف تاذلا نع كفنت نأ نكمي الف ءسدقتو ىلاعت «هيف ٌةثداح ال هل ٌةيتاذ تافصلا

 ةكفنم ريغ هل ةيتاذ اهنأل ؛هتاذب ةمئاق ةميدق نوكت اضيأ ىلاعت هتافصف «ماوقألاو ممألا عيمج دنع هيلع عمجم وهو «ةميدق

 .ةميركلا ةيآلا هذه ةلالدب :هتافصب ٌّيدبأ هتاذب ٌيدبأ وه امك .هتافصب ٌحيدق هتاذب ٌميدق [ىلاعت] هنأ تبثف هنع

 5 هيأ

 ...ةروكذملا ةيآلا يف هل اهتبثأو :ميركلا همسا ىلع تافصلا هذه ىلاعت هللا لمح املف يأ نر



 نو ادبأو الزأ لامكلا تافصب آللغ برلا فاصتا

 ِهِتاَمِصِب نك اَمُكَو هِتاَفِص ْنِم ْمُهْلْبَق ْنْكَي : مل اني مهتزتصي ذدزي م

 هل لَه يراَبلا مشل ذافتسا يلا هفادخإ الو «يلاحلا مسا افتشا قلخ ا لحن دم َسْيَل

 هو هلا قم
 .. ْمُهاَّيْحَأ ام َدْعَب َدْعَب َقْوَمْلا يحن هنأ أاَمُكَو قولخ ال أَو ةّيِقِلاَخلا قْعَمَو «َبوُيْرَم الو هيب

 دعب تافصلا هذه نم ءىش هيف ددزي مل «قلخلا قلخ لبق ةيلامكلا تافصلا هذبب افوصوم ناك # هللا يأ :هقلخ لبق :هلوق

 ببسب وأ قلخلا ء ءاتف دعب تافصلا هذه نم ءيش صقني ال اًضيأو «قلخلا ببسب وأ قلخلا

 ِءْيَش لك لع َوْعَ يش لك نين هللا : ىلاعت هلوقل ؛قلخلا دعبو قلخلا لبق تافصلاب مئادو تاذلاب مث ئادو تافصلاب

 058 دكا :رمزلا) ا( ْضَراْلاَو ِتَوْمَّسلآ ُديِلاَقَم هُهَل ؟!ٌليِكَو

 الإو ءاّعِبط قولخملا ىلع مدقتي قلاخلاو ,نآرقلا ىوعد وه امك ؛هدحو هللا وه ءيش لك قلاخ ناكامل هنأ هريرقتو

 «دجوملا نع ةينغتسم لب ةثداحب تسيل ابنأ مزل قلاخخ الب تدجو نإو ءاهلبق اهقلاخخ نكي مل اذإ ءايشألا نم ءيبش دجوي م
 .قولخملا ىلع قلاخلا مدقت نم دب ال هنأ تبثف .ضورفملا فالخو لاحم وهو

 مك ىلاعت هنأ تبتف منع كفنت نأ نكمي ال هل ةيتاذ اهنأل ؛هتافصو هتالامك عيمجب مدقت [قلاخلا] مدقت اذإو

 امن وهو ءاهنع ٌرلخلاو تافصلا نع تاذلا ُكلاكفنا مزل الإو : اًضيأ ةيتاذلا هتافصب هيلع ٌمدقم هتاذب قولخملا ىلع ٌمدقم

 لبق قلاخ هنأ الإ ءقلخلا دعب قلاخو قلخل ا لبق قلاخ وهف ءالاحم دشأ وهو «نيح دعب اًنيح هيف تافصلا ثودح مزلي وأ

 قلاخو «دارأ ام لعف هنأ ىنعمب قلخلا نيح قلاخو «هتدارإو هتئيشمو هملعو هتوقبأ !اهقلخ ىلع ردقي هنأ ىنعمب قلخلا
 .هنع كفنت نأ نكمي الف «ةيتاذلا هتفص قلخلا نأل ؛قلخلا دعب

 اهنأ الإ ءجراخلا يف ةدوجوم وأ ةمودعم تناك ءاوس ؛ةنكمملا ءايشألا عيمجب قلعت ةيلامكلا هتافص عيمج اذكهو

 «لعجلاو عنصلا ىنعمب قلعتت تادوجوملابو ءاهتتامإو اهئايحإو اهئاشنإو اهداجيإ ىلع ةردقلا ىنعمب تامودعملاب قلعتت

 اهتيبرتو اهظفحو اهئاشنإ ىلع ردقيو ءاهملعي هنأ ىنعمب ءايشألا قلخ لبق تيم يح ميلع ظيفح بر ئراب قلاخ وهف
 اشي نم يبحيو ؛ءاشي ثيح يبريو ؛ءاشي فيك ظفحيو ؛ءاشي ام لعفي هنأ ىنعمب اًضيأ قلخلا دعبو ءاهتتامإو اهئايحإو
 ؛ةباتكلا ةرشابم مدع لاح يف ابتاك هنوك نع جرخي الو لعفلاب بتاك ةباتكلا لاح يف بتاكلا نأ امك .ءاشي نيح تيميو

 .هيلع رداق وهو ءءاشي ثيح اهب لمعي .هسفنب ةمئاق ةباتكلا ةفص نأ ىنعمب «ةوقلاب بتاك هنأل
 ىلع اهلمح اضيأو «قلطملا يضاملا ةغيصب #4 هتاذ ىلإ تافصلا هذه بسن نآرقلا نآل : ... قلخلا قلخ ذنم سيل :هلوق

 تح لخب ةثلأ ناكل :لاق ثيح «لامكلا تافص عيمجل عمجتسملا تاذلا مّلع وه يذلا ةلالجلا مسإ

 .«قلخلا» نم موهفملا «قئالخلا» ريدقتب ثينأتلا ريمض
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 لك ىلع هنأ كلت م ْمهِئاَمْذِإ َلْبَق تِلاَخلا مما قا َكِلدك ؛نهيئايخإ لبق شالا اذه نصت

 شط .هلْثِمك َسْيَل »م ءءْيَش لإ ٌجاَتْحي ال ري بد هي هيلع رْئَأ لو ريق لِ ٍءْيَش لو ٌنيِدَق ٍءْيَك

 0 اَراَدقَأ مُهلَرَّدَقَو ِكِْلِعب قْلَخلا قّلَخ .48 نيِصِْلَأ ْعيِمّسلآَوْهَ
 :ىروشلا) 0١(

 (اَرِرَتْقُم ٍءْيَش 03 لع ةهللأ َناكَوْرَع 08+ :ءاسنلا) 4 دق كلذ َلَع هلأ ناوي 06 :ءاسنا» 4 الط يم يه -

 نأ ىلإ ةراشإ نوكتل ؛(11 :ءاسلا) 41:1ةيِبح اّييَخ هلل ناوي 20+ :ءاسنلا) (َريِصَب اًعيِمَس هلأ َناكَو رت «(40 :فهكلا>

 اهئامسأب هيف ٌةدوجوم هتاذ مدق عمو :ٌةميدق «هتاذ ِمّلَع ىلع ٌةلومحم هل ٌةيتاذ لاح لا ىلإ يضاملا نم تافصلا هذه

 .لاعفألاب هزاربإو قلخلا ٍداجإ ىلع اهتيمستو اهدوجو فقوتي ال ,قلخلا قلخخ لبق ةمولعملا
 هذه ءامسأ نآرقلا قلطأ امل ؛هلاعفأ تافصلا هذبب تقلعت نيح قلخلا نم ةدافتسم ءامسألا هذه تناك ولف

 ٍتاذلا مّلع وه يذلا ة ةلالجلا مسا ىلع يماسألا هذه لمحت ملو ؛يضاملا ةغيصب ملاعلا هقيلخت لبق ىلاعت هتاذ ىلع تافصلا

 اًضيأ تافصلا هذه ءامسأ نأ هنم ملعف ءاّدبأو الزأ لامكلا تافص عيمجل عمجتسم او ءاّدبأو الزأ دوجولا بجاولا

 .لاعفألاب تافصلا ر راهظإ ىلع ةلالججا مسا ىلع اهل فقوتي ال ؛ةمئاد ةميدق

 عم تافصلا هذه تلمح (؟4 : رثمل» «(ئَسخلا ةانسألا هل ٌرْوَصْمْل ئِرابْلا ْةِلَصْلأ هلآ َوْه)ع :ىلاعت هلوق يف اًضيأو

 وأ الاح وأ ناك ايضام «نامزب ةديقم ريغ «ةلالجلا مسا ىلع .ةروسلا رخآ ىلإ عوكرلا اذه يف يتلا «ىرخألا تافصلا

 لمحت ملالإو ءاّضيأ دبألا يف قلخلا قلخ دعبو ءاًضيأ لزألا يف قلخلا قلعت لبق روصم ئراب قلاخ هنأ هانعمف ءالبقتسم
 .اًدبأو الزأ تافصلا هذبب فوصوم ىلاعت هنأ تبثف ءناكمو نامز ديق الب قالطإلا ىلع تاذلا ىلع تافصلا هذه

 دافتسي الف ءاّضيأ ةباتكلا لبق مسالا اذه هيلع قلطي كلذك «ةباتكلا نيح بتاكلا مسا هيلع قلطي بتاكلا نأ امك

 ديزمو .بتكي مل وأ بتك ءاوس «نيح لك يف اهيلع ةردقلاو ةباتكلا ةوقب بتاك وه لب «ةباتكلا لعفب بتاكلا مسا هل

 .«ةمحتلا» يف ليصفتلا

 [ارادقأ مه ردقو .هملعب قلخلا هللا قلخ]

 ٌقلخلا يتوأ ام لك نأ :لالدتسالاو لقعلا رظن يفو .(16 :كللا) 4 َقَلَخ ْنَم َْلعَي اَلأ» :ىلاعت هلوقل :هملعب قلخلا قلخ :هلوق
 اَنْيَر َلاَقِي ؛[ىسوم انديس نع ةياكح] ىلاعت هلوقل ؛ادم اهيف عدوأو اهدجوأ هنأل ؛هقلاخ نم رهف لامكلاو ملعلا نم

 هب قحأ وه لب «هنع اًيراع لامكلا عِدِبُم نوكي نأ عنتمملا نمو «(5 :هلل «ةئده مك َُقْلَخ + ٍءْيَش َّنُك ىطغأ َىِنَلآ

 !هللا ذاعم ؟هنع الهاج ناك نإ هيف عدوأ ءيش ّيأف الإو «هقلخ لبق هقولخم يف ام عيمج قلاخلا ملعي نأ دب الف «مدقأو

 ُهْقَلَح ٍءْئَط ّلك اَنإإ» :ىلاعت هلوقلو ««؟ :ناقرفلا 2

 .001 :رجحلا) كوع رحب
 اييفت ارش ٍءْيَش تل كتل :قلعت هلوقل :ارادقأ مه ردقو :هلوق



 ؟ه هتئيشمب نئاك ءيش لك

 لق قولا مهام مَعَ بقل نأ لب ملام نم م يك ِهْيَلَع قخي مل .الاجآ مهل َبْرَصَو
 أَ ةَقل نأ

 .هتّيص هِتَيِصْعَم ْنَع ْمُهاَهَتَو هتَعاطب ْمُهَرَمَأَو

 0 ٍداَبِعْلِل ةَئيِشَم ال دفنت ُهكيِشَمَو ِكيئيِشَمَو ِهِتَرْدُقِب يِرْجي ِءْيَش لكَ

 [ةردقم قئالخلا لاجآ]

 نم ابك ّنِإَو قسم ٍلَجَأَو قحاب الإ امِهَتَب او َضْرَأْلاَو تول ةللآ يلح اّمإ» :ىلاعت هلوقل :الاجآ مه برضو :هلوق
 انهي امو :ىلاعت هلوقب تبثو :ةردقملاو ةررقملا هرمع ةدم وه ءيشلا لجأو .( :مورل» :2:نورفكل مهر يقلب سائل
 ضرألا ىلإ ءامسلا نم نئاوكلا عيمجف «توملا وه لجألا» ءاضقناو ؛مومعلاب ضرألاو تاوامسلا نيب ام عيمجل لجأ

 نجلا نم اًضيأ اهصوصخمب ماعلا ءازجأ نم ءايشأ ةدع لاجآ ركذ نآرقلاو «ىمسم ا هلجأ مامتي ديبتو ىنفت امهنيب امو
 .«ةمدتلا» يف اهانركذ «ماقملا اذه اهعسي ال «تايونعملاو تاسوسحملا نم اهريغو كلفلاو كلملاو رشبلاو

 [#2 هلا ملع لومش]

 .04 :كللا) *(قَلَخ ْنَم ْمَلعَي الأم : ىلاعت هلوقل ؛«هملعب قلخلا قلت :هثم هلوق يف رم ام : . .. ءيش هيلع فخي مل :هلوق

 ؛26 هللا وه قلخلا لاعفأ قلاخ نأ :لوألا ,ناتيش ' 'ةيآلا نم دافتسي :مهقلخي نأ لبق نولماع مه ام ملعو :هلوق

 ْمَلْعَي الأ :لاعت هلوقل ؛اهملعي ءايشألا قلاخ نأ :يناثلاو 45 :تافاصلا» 42!َنوُأَمْعَت اَمَو ْمُكَقَلَخ لاو :ىلاعت هلوقل

 .05 :كللا) (قَّلَخ ْنَم

 رهظ ام هقولخم يف عدوملا وه هنألو .مهقلخي نأ لبق دابعلا لامعأب اريبخ ناك ىلاعت هنأ نيتيآلا عومجم نع تبثف

 ؟هملعي ال ناك اذإ هيف عدوأ ءيش ّيأف الإو ؟هيف عدوأ ام ملعي ال وهو ةعيدو ءيش يف ٌمدوم عدوي نأ نكمي فيكف «هنم

 | هيهنم نع ءاهتنالاو هللا رمأل لاثتمالا بوجو]

 نع قنَيَو ٍقْرُقْلا ىِذ ياقيإو ندسْمِإلاَو دعب ْرْمأَي ةلدآ َّنِإإل :ىلاعت هلوقل :هتيصعم نع مهاهنو هتعاطب مهرمأو :هلوق
 .ةيهاون مهيهاونو ؛هرماوأ لسرلا رماوأو «هيهاوتو هرماوأب ءولمت نآرقلاو «640 :لحنلا) (ْيفََ رَكَمْلآَو ِءاَمْحَمْل

 ادامج وه سيل «هرايتخاو همهفو هلقعب عئارشلاب فلكم ناسنإلا نأ ىلإ ؛هتعاطب مهرمأو# : هلوقب فنصملا راشأ

 دب الو فير ةدابعو هقلاخ ةعاطل قل لب «ىدش كَم الو ءاثبع قل ام هنأل هل جاهنم الو هل ةعيرش ال «لقعي ال

 .هتيصحم نع ىبنو هتعاطب رمأف «يهنلاو رمألاب الإ قرطلا متت الو هللا دنع ةيضرملا اهقرط نم ةدابعلل

 [هتئيشمب نئاك ءيش لك]

 - ىرْجَت َحيِرلآ هآ ائْْخَسَفإي :الثم حيرلا يف ىلاعت هلوقل :دابعلل ةئيشم ال ,ذفنت هتئيشمو .هتردقب يرجي ءيش لكو :هلوق

 .(14 :كللل) (ّقَلَخ ْنَم ْمَلْعَي الأب :ىلاعت هلوق يهو «هالعأ ةروكذملا ةيآلا يأ مر



 ةلالضلاو ةيادهلا ةلأسم 0

 0 يمل اََي ْمَلاَمَو هناك ْمُهَل َءاَاَمَق مهل َءاَاَم الإ

 ل هاي ْنَم ْلِضُيَو ءالْضَف ُءاَمَي ْنَم يفاَعُيَو ْمِصْعَيَو ُكاَشَي ْنَم يِدْهَي

 ريِرَعْلا ٌريِدْقَت َكِلَذ اَهَّل َرقتْسْنِل ىرِخَت شْنَّملَوإر :سمشلا يف ىلاعت هلوقلو «5:ص) 4(ةَباَصَأ ْتْبَح آر ءورمأب -
 «نآرقلا يف ةريثك اهتلثمأو .(10 :جحلا) 4 وِرْمَأب ٍرخَبْلأ ف ىرْجَت َكَلْفْلآَوَي :كلفلا يف ىلاعت هلوقلو «(248 :سي) *(ةميِلَعْلأ

 .؟ةمتتلا» يف هرسو هتقيقح ليصفتو

 نسحأ امو ٠(. :ناسنإلا) 4(اتيِكَح اًميِلَع ناك هلأ َّنإ لآ ءآَمَي نأ آّلِإ َنوُمآَقَل اَمَوإ# :ىلاعت هلوقل :مهل ءاش ام الإ :هلوق

 :هيف ليق ام

 نكي م أشت مل نإ ٌتتشامو أشأ / نإو ناك تئشامف

 «" «ةمتتلا» يف هب ٍءاضرلاو ءيئب ةئيشملا نيب قرفلاو

 [ةلالضلاو ةيادهلا ةلأسم]

 ىلاعت هلوقلو 4+0 :مامنألا) 4( يِقَتْسُم طَرِص لع هْلَعْجي أَكَي نَمَو هفِلْطُي هلآ اني نمإل :لاعت هلوقل :ءاشي نم يدي :هلوق
 ةلدأ دري مقره :ىلاعت هلوقلو .(105 :فارعألا) (مآََق نم ىدهَكَو ُءآَكَف نم اه ٌلِضُن َكَتتِف اَّلِإ نه نإإل :ةناس ىسوم نع
 .010 :ماعنألا) (ٌماَمَّسلأ ىف دُعّصَي انَنأَك اَجْرَح اًقَيَص ءهَرْدَص ْلعجي ,ّلِضْب نأ ُدِرُب نمو لسا ءهَرَدَص َحَرْفي دُهَيِدهَي نأ
 ةلالضلاو ةيادهلاف ؟ءاشي ال ام هكلم يف نوكي فيكو ؛نكي مل أَي مل امو «ناك هللا ءاش ام هنأ ىلع ةلاد صوصنلا هذهف

 للا ةكيشم نم امهنوكب ٍقسفلاو رفكلا زاوجل ٌجاجتحالاو .هللا ةئيشم نم اهلك ءالتبالاو ةمصعلاو نالذخلاو فطللاو

 .ليصفتلاب «ةمتتلا» يف اهانيب ٌةطلاغمو ٌلطابف ءهاضر نم هنأب '' ٌمعزلاو
 .هنأش لصأب هبجوتسي ال امب هيلع ةمعتلا راثيإو .هسفنب دبعلا قحتسي ال ام ءاطعإ :لضفلا :الضف يفاعبو مصعيو :هلوق

 .تارضملا نم هنم دبعلا ناصي ال امع ةنايصلاو «ةدايزو ىنسحبب ناسحإلاو ءاطعلا :[ وه نتملا يف دارملا] لضفلاف

 .هعوقو ةدارإل ءيشثلا ىلع ضارتعالا كرت اضرلاف :05 ص ؛ةرماسملا حرش ةرياسملا» يف مامهللا نبا مامإلا لاق 0

 هعبتي امب تقلعت اذإ اميف اهنع ةكفنم يهف ؛معأ ةدارإلاو «ةذخاؤم الو ةعبّت اهعبتي ال ام يهو ةصاخ ةدارإ ةبحملاو

 .هترارم وأ همعط ةعاشبل ؛هيطاعت هركي وهو ءءاودلا يطاعت ديري ضيرملا نأ ىرت الأ :الئاق كلذل لّثمو .ةذخاؤمو ةعبّت

 897-784 ١/ «ةيواحطلل زعلا يبأ نبا حرشا عجارو
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 شماهلا يف مامهأ نبا نع هريرقت رم امك «لطاب كلذو ؛ةدارإلاو اضرلا نيب قيرفتلا ٌمدع كلذ معز نم ةجح ةياغ

 .«نكي مل أشي ملامو ؛ناك مهل ءاش امف» حرش ىلع



 أ همكحل بقعم الو هللا ءاضقل دارال

 ِنَع ٍلاَعَتُم َوُهَو .هِلْذَعَو ِهِلْضَف َنْبَب ِهِيَكيِشَم يف َنوُمَلَقتَي ةََي هَل 5و ءاّلْدَع ُءاَمَي ْنَم ٍلتْبَتو لذي

 .ورْمَأل َبِلاَغ اَلَو هيكل ب بقع او اصلا ال دانا داتشأل

 .هعبط يف ةنئاكلا هراثآو هصاوخ ٍراهظإ نم ءيشل عنملا مدعو ءملظ ريغ نم يواسملا ُلدبلا :لدعلاو :الدع يلتبيو :هلوق
 دنع ام عنملاو ,يدعتلا ريغب لثملاب ءازجلا :[وه نتملا يف دارملا] لدعلاف .ناصقتو ةدايز ريغ نم اهيلع تارمثلا ٍبنرتو
 .لدع ةبيصملاو ءلضف ةمعنلاف .هدادعتسا ىتفأ اذإ دبعلا نع هبلس وأ «دبعلا دادعتسا ٍنادقفل ؟ريخلا نم هللا

 ٌةباصإف :ىروشلا) 42ريثك نع ًاوُفعَيَو ُيِدنَأ تْبَسُك ابق ةَبيِصُم ني مكَبمَأ آمَوإ :لاعت هلوق وهو
 َكَِباَصَأ آمي :لاعت هلوقلو . لضفلا لل ةراشإ هب قيلي م هبكترأ امع وفعلاو دعا ىلإ ةراش .:| دبعلا باستكاب تابيصملا
 هللا نم ٌلدع اهيلع بترتملا ٌرجألاو ةئيسلا ٌةباصإف 005: ءاسنلا) 4َكِسْفَّت نيف ةَكَيَس نِم َكَباَصَأ آَمَو هللأ نيف ٍةَنَسَح ْنِم

 .ديعلا نم بسكلا ببسب
 - هركذ لج - هللا نم امهروهظ ةيفيكو لدعلاو لضفلا يف ام ليصفتو :هلدعو هلضف نيب هتئيشم يف نوبلقتي مهلكو :هلوق
 .«ةمتتلا) يف

 [دنلاو دضلا نع ةلاخ هللا ىلاعت]

 نأ دحأل نكمي الف .ال وأ اليثم ناك ء ءاوس هن ضراعملا لباقملا [وه] :دضلا :دادنألاو دادضألا نع لاعتم وهو :هلوق
 .«صالخإلا) ذَحَأ ُهللأَوْه لقي : للاعت هلوقل ؛ديري ام مكحيو .ءاشي ام لعفي «ءيش يف هضراعي

 47١ :ةرقبلا) 0 َنوُملْعَت مضَأَو اًناَتنَأ هل اوُلَعْجت اَلَفْإي :ىلاعت هلوقل ؛ءيش هلباقي نأ نكمي ال .لباقملا لثملا [وهز :دنلا

 04 :صالخإلا) 4 ةانحأ اًوفُك ءَهَل نُحَي ْمَلَإ»ي :ىلاعت هلوقلو

 [همكحل بقعم الو .هللا ءاضقل دار ال1

 ُبيِصُي ءِلْضَفل ٌدأَر اََقِرْيَمي َكْدرُي نإَو وه الإ رثْل قلك الق رطب ةللأ َكَمَسْمَي نإَؤإل :ىلاعت هلوقل :هئاضفل دار ال :هلوق
 َكِسْمُم اَلَق ٍةَمْحَر نم ىبا ال ةللأ جفت اًمإل : للاعت هلوقلو 22٠07 :سنوي) ُميِحَيلَآ ُروُقَعْلَ َوُهَو - مدِداَبِع ْنِم متي نم ديب

 ٍنوُد نِم َنوُعْدَت ام مثير لق: :ىلاعت هلوقلو 201 :رطان) 4/:ميك كحا طيرغلاَوْهَو بيعي نم هال لزم الق كاين اهو أهل
 :ىلاعت هلوقلو 08 :رمزلا) 6 ءهيَمْحَر تاكِيسنُم َّنُه لَه ٍةَمْحَرِب فَد داَرَأ أ ءَّرُض ْتفِئك نه لَه ّرْطب هللأ دار نإ هل

 0١. :دعرلا) (2)لاو نيم ِدنوُد نم مُهَل امو مل َّدَرم الق اَتوْس ِمْوَِ هلل دار اذِإَو)
 4١(. :دعرلا) 418:باَسيحلأ ْعيِرَس َوْهَو هيكل ِتّقَعُم ال ْمُصَْي للأول :ىلاعت هلوقل :همكحل بقعم الو :هلوق
 6١. :فسري) 3 :َنوُمَلْعَي ال نياّئلآ ٌرْئْكَأ نِحَلَو ءورمأ لع بلع طوب :ىلاعت هلوقل :هرمأل بلاغالو :هلوق
 - :ناقيإلاو ءقداص ميلستو مزاج ناعذإب ةينيقيلا ةقحلا ةفرعملا :ناميإلا :هدنع نم الك نأ انقيأو هلك كلذب انمآ :هلوق
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 دضاال نآ انبولف ميمصب فرتعنو ءامزاج اداقتعا اهلك اهب دقتعن :ينعي .«صضوحلا يف ءاملا َّرق» نم .بلقلا ين رارقتسالا <

 .هل دن الو هل

 [هؤابتجاو هؤافطصاو هتوبنو 35: دمحم انديس ةلاسر]

 لاقف ««دحأ»و هيّمع» هل نيملعلا نيميركلا هيمساب نييما هباتك يف لاعت هللا هركذ : .. ىنطصملا هدبع ادمحم نأو :هلوق

 َقأَي ٍلوُسَرِب اًرِشَبْمَورَ :يناثلا يف لاقو «": دم) #ِوّمَحم َلَع لوم اب اوُنَماَدَو ِتَحِلَّضلأ أوُلَِعَو اوُنَماَ نيو :لوألا يف

 ”الامكر انرشو يرو الاجو م اقل اسلي ملاعلا يف يحلإلا ضيفلا ةطقن لَو هب وهو .( :فصن» (ٌذمحَأ :ةلشأ ىدغَب ني

 :ةنلع هلوقل ؛هب اهمتخو ''”ء«يرون هللا قلخ ام ْلّوَأ» :ة2 هلوقل ؛قلخلا يف تالامكلا هب أدب .درف هلثمك سيل ٌدرفو

 لفغ املكو نوركاذلا هركذ املك هيلع همالسو هللا تاولصف .انعب مهرخآو اقلخ مهلوأ وهف ''!.«نويبنلا يب محو"

 .نولفاغلا هركذ نع

 دبعلا دادزا املكف «تالامكلا عيمج ساسأو تاماقملا لضفأ اهمأل ؛ةيدبعلا هتالامك نم مق :ىفطصملا هدبع :هلوق

 - هناحبس - هللا هركذ اذلو «لامكلا اذه نم ايلعلا ةورذلا ىلع يي ناكو .هتجرد ثلعو هلامك َدادزا ةيدبعلا يف اققحت

 ىرشأ تبل نحس : هلوقب دبعلا مساب تاماقللا فرشأ يف هلأ ُدْبَع َماَق اَمَل ءُهّنأَوإَ» :هلوقبو 4١ :ءارسإلا) 86

 نِإَورن :هلوقبو ٠

 م ٍبِيَر ىف ْمُنُك 3 0 هنتر (يبح لع ناقزفلا لوك ىِلل كزاتإ» :هلوقبو « 5: ةرقبلا) هياَنِدْبَع لع اَنَل

 ««يرون هللا قلخ ام لوا ثيدح صاّصُقْلا نيب رهتشا دقو :(#87 ص) «ةعوفرملا راثآلا» يف يونكللا ةمالعلا لاق ؛

 ليوطلا 2# ةريره يبأ ثيدح ىّنعم هل دهشي اممو .ىنعملا يف هل اًقفاوم هريغ درو نإو «ىنبملا اذهب تبثي مل ثيدح وهو
 «دئاوزلا عمجما يف يمئيهلا لاق ؛هاًثعب مهرخآو اًقلخ نييبنلا لوأ كتلعجو» :(401) :ح «رازبلا دنع جارعملا يف دراولا

 :(789/15)و (13751) :ح دحأ هجرخأ ام ىّنعم هقفاوي كلذكو .لوهجم هّيعبات ءنوقثوم هلاجر :(7100) :س 07437 /1)

 يمثيطلا لاق «"دسجلاو حورلا نيب مدآو» :لاق ؟اًيين تلعُج ىتم هللا لوسر اي :تلق :لاق لجر نع قيقش نب هللا دبع نع

 ل يبنلا لضف يف ءاج ام :ب ؛بقانملا :باوبأ يف] يذمرتلا هجرخأ ام كلذكو .حيحصلا لاجر هلاجر )/56١(:

 .(دسجلاو حورلا نيب مدآو» :لاق ؟ُةَوبنلا كل ٌتبجو ىتم هللا لوسر اي :اولاق :لاق 2 ةريره يبأ نع [(7704) :ح

 .بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو

 12١151390 :ح ءقالصلا عضاومو دجاسملا :ب «ةالصلا عضاومو دجاسملا :ك يف] ملسم هجرخأ ثيدح نم ءزج وهو 0

 «مئانغلا يل تلحأو ؛بعرلاب ترصنو ؛ملكلا عماوج تيطعأ «تسب ءايبنألا ىلع تلضف# :اعوفرم 4 د ةريره يبأ نع

 .«نويينلا يب متخو فاك قلخلا ىلإ تلسرأو ءاًّدجسمو اًروهط ضرألا يل تلعجو



 17 ل هتدايسو هتمامإو هتوبن متخ تابثإ

 54 2 20 وسر مسد عأر فت عجن
 لوم مة همم م ممم مم مم هم مم مم همم مم هم قلل اًيبْنآلا ُم ْمَتاَخ .ىَضَتْرُمْلا 4 هَلوُسَرَو ىَتْجُمْلا ُهيبنَو

 «قلخلا رئاس ىلع ةقلطملا ةيلضفألا قحتساو .تاماقملا عيمج يف رشبلا عيمج ىلع ميدقتلا انيبن قحتسا ' ””كلذبو -
 .نيلسرملاو ءايبنألل اًديس راصو «ةرخآلاو ايندلا يف مدآ دلو ىلع ةماعلا ةدايسلاو

 1[ نيألا نقلا لولا َنوُعِبكي َنيدلأإل :ىلاعت هلوقل :ىبتجملا هيبنو :هلوق
 َ ايتن :88 يبنلل اباطخ ىلاعت هلوقلو 0: :فارعألا)

 الإ ُدَمَحُت اَموْزع : قاعت هلوقلو ل سند لآ لوي دمتم للعت هلوقل :ىفترملا هلوسرو :هلوق

 ني َكَْيَلِإ لن آم ْغْيَب لوُسرلأ اه رانيا : هل اًياطخ ىلاعت هلوقلو

 نأل ؛ةلاسرلاو ةوبنلل هللا نم ب هباختنا نايب انه دوصقملاو ءىنعم ةبراقتم ءاضترالاو ءابتجالاو ءافطصالاو

 ل :ماعنألا) (مُةعلاَسَر ُلعْبَي ْكِيَح ِ ملغ ةلئأ# :ىلاعت هلوقل ؛دبعلا نم ٌةيباستكا ال هللا نم ٌةبهوم ةلاسرل !او ةوبنلا

 .(8:صصقلا) (ٌراَعْخَيَو ُءآَكَي اَم ُقْلخَي َكُبَرَوإي :ىلاعت هلوقلو

 00 ارسل لو

 .(503/ :ةدئاملا) 4

 [ِ هتدايسو هتمامإو هتوبن متخ تابثإ]

 ٠:( :بارحألا) نحيل َمَكاَحَو هللأ لوْسَي نكحَلَو مساج ني ٍدحَأآَبأ م ناك امج :ىلاعت هلوقل :ءايبنألا متامخ :هلوق
 صوصتملا هليمكت ساسأو نيدلا تايرورض نم ةوبنلا متخف' ' ؛رتاوتلا ّدح ةوبنلا متخ يف ثيدحلا تاياور تغلبو

 ليوأتلا نإف ءاهَّوْؤي وأ. 'اهركني نم رفكي 6 :ةدئالل) 4 ْمُكَتيِد ْمُححَل ْتْلَبْحَأ َمْويْلأإل :همسا رع هلوقب نآرقلا يف هيلع
 (*' ريتعي ال نيدلا تايرورض يف

 اًمتاخ نوكي نمف «ةوبنلا متخ يف ةوبنلا تالامك عيمجو «ةوبنلا يف ةجردنم رشبلا تالامك عينج نأ ملعاو

 5 .نآرقلا صنب لكي دمحم وهو ءرشبلا عيمجل الا شنم لب ”«نيرخآلاو نيلوألا تالامك عيمجل اًعماج نوكي

 ساسأ ةيدبعلا نأل ؛ةقلطملا ةيلضفألاو ىمظعلا ةدايسلا قحتسا ةيدبعلا لامك نم ايلعلا ةورذلا ىلع دلي هنوكب ي مأ نر

 .مدقت امك «تالامكلا عيمج

 .ةوبنلا ةفصب افصتم بطوخ كلذكو ءايمأ ايبن يمس ةئل#تل يبنلا نإف ؛رهاظ نيتيآلا نيتاهب داهشتسالا هجو 0

 0 ل ص «ينامثعلا عيفش خيشلا يتفملا هيقفلل «ةوبنلا متخ 2) ةلاسر رظنا(©

 نيد نع اًجراخ اًرفاك ناك ءاهيف ليوأتلل ىعسي وأ هيف ةدراولا ثيداحألا وأ ةروكذملا ةوبنلا متخ ةيآ ركنأ نم نإ يأ

 .مالسإلا

 .«نيدلا تايرورض يف نيدحلملا رافكإ» يريمشكلا هاش رونأ دمحم ةمالعلا باتك كلذل رظنا

 انديس ةوبن متخ يناعم يف تبتك ام عمجأ اهنإف ؛(سانلا ريذحت» يوتونانلا مساق دمحم مامإلا ةلاسر كلذل رظنا تر



 (2:«نييبنلا متاحخ انأو ةنبللا انأف» :ليوطلا ثيدحلا يف هلوقب نيلسرملاو ءايبنألا ةعامج يف هدحو ةيمئاخلاب ىعداو -

 اًقلخو اًلمعو اًملع اهدودح ىهتنم ىلع ةدوصقملا تالامكلا عيبج يف ناك هتيمئاخب لي وهو '''.«نويبنلا يب متخا :هلوقبو

 - (7.«نيرخآلاو نيلوألا ملع تيتوأ» :ةنل هلوقل ؛نيرخآلاو نيلوألا مولع عيمجل عماج وهف هملع امأ «ةبترمو اًماقمو

 لثمو يلثم نإ» :اعوفرم هد ةريره يبأ نع [(7075) :ح «نييبنلا متاخ :ب .بقانملا :ك يف] يراخبلا هج رخأ 1

 هل نوبجعيو هب نوفوطي سانلا لعجف «ةيواز نم ةنبل عضوم الإ هلمجأو هنسحأف اتيب ىنب لجر لثمك ؛يلبق نم ءايبنألا
 متاخ هلوك ركذ :ب «لئاضفلا :ك يف ملسمو .«نييبنلا متاخ انأو ةنبللا انأف» :لاق ؟ةنبللا هذه تعضو اله :نولوقيو

 .(0951) :ح «نييبنلا

 هد ةريره يبأ نع )١1111([ :ح .قالصلا عضاومو دجاسملا :ب ءدجاسملا :ك يف] ملسم هجرخأ ثيدح نم ءزج وه

 ضرألا يل تلعجو «مئانغلا يل تلحأو «بعرلاب ترصنو ؛ملكلا عماوج تيطعأ تسب ءايبلألا ىلع ٌتلضف» :اًعوفرم

 ٌةفاك قلخلا ىلإ تلسرأو ءادجسمو اًروهط
 مد دوعسم نبا ثيدح اهنم ؛ثيداحأ ةدع يف هانعم تدجو امنإ «ةنسلا نيواود يف ظفللا اذبب ثيدحلا دجأ مل

 .«نويبنلا يب متحخو

 ةاحزألا ىف ام ْمَلْعَيَو َتْيَعْلأ لِرْيَو ٍةَعاَتلأ ْمْلِع هاَدنِع ةللأ نإ :سمخ ريغ ءيش لك حيتافم هيي مكيبن يتوأ :لاق

 «دمحأ هجرخأ .4"0 :نامقل) 2412 ريبَخ ٌميِلَع ةللأ َّنِإ توت ٍضْرَأ ْيَأب ٌسْفَت ىرذت اَمَو اَذَغ بِكَ اًذاَم ٌسْفَن ىرذت اَمَو

 «ىلعي وبأو دمحأ هاور :(17439) :ح )41/١/4(, (دئاوزلا عمجملا يف يمثيلا لاق .(87075- ع1717/- 5569) :ح

 .حيحصلا لاجر امهلاجرو

 لاق .(ههالو) :حدحأ هجرخأ 2... سمخلا الإ ءيش لك حيتافم ٌيتوأ» :اعوفرم م رمع نبا ثيدح اهنمو

 هظ ءادردلا بأ ثيدح اهنمو .حيحصلا لاجر دمحأ لاجر :(171943/) :ح .(57/1/8) «دئاوزلا عمجملا يف يمئيهلا

 يمشيهلا لاق ءيناربطلا هجرخأ .اًملع هنم انّرَكذ الإ هيحانجب ريطي رئاط ءامسلا يف امو لكي هللا لوسر انكرت دقل :لاق

 هيلع هملع نأ ثيداحألا هذه ىنعم سيلو .حيحصلا لاجر هلاجر :(11215) ح .(4ا/7 /8) «دئاوزلا عمجم" يف

 .ةفرعملاو ملعلا يف قلخلا يف ةبترم ىلعأ ةبلع هنأ اهنم دارملا لب «ىلاعتو كرابت هللا ملع ىواس

 نأ نم :وه ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا نم تباثلاو )78/١(: «ةعوفرملا راثآلا» ين يونكللا ةمالعلا لاق

 :معن :قلخلا نم دحأل قحلا بانج نم ةفصلا هذه بهوت ملو ءقحلا بانجب ٌصتخم بيغ لك مّلعو لومشلاو ةطاحإلا
 وهف «لمكأ هريغ هميلعت ىلإ ةبسنلاب هل ةيبيغلا ٌرومألا هبر ميلعنو ءلسرلاو ءايبنألا رئاس مولع نم رثكأو ديزأ انيبن مولع
 .اًلضفو ٌةبتر تاقولخملا ديسو ءالمعو اًملع لمكأ



 م نإ هندايسو هتمامإو هتوبن متخ تابثإ

 اَنِل ٌقَدَصُم ٌلوُسَر ْمُكَهآَج مك :ءايبنألل اًباطخ ىلاعت هلوقل ؛نيلسرملاو ءايبنألا عئارش نم مهعم ال اًقّدصم هنوكلو -
 .مهعم امب ملعلاب الإ نكمي ال مهعم امل ٌنيدصتلاو .(1 :نارمعلا) (ْمُكَعَم

 هللا وجري ناك نم لكل ةاجن هللا اهلعج اذلو «نيقحاللاو نيقباسلا تانسح عيمجل عماجف هتوسأو هلمع امأو

 أوُجْرَي ناك نم ٌةتَسَح ةومأ هلأ ٍلوُسَر ىف َحْكحَل ناك ْدَقَلإل :ىلاعت هلوقل ؛ممألاو ماوقألا عيمجل هتثعب دعب رخآلا مويلاو
 .01 :بازحألا) ((© ريك هللأ َرْكَذَو رخال َمْوَيْلآَو هللأ

 .(4 :ملقلا) (زٍويِظَح ٍقْلُخ َلَعَل كنور :ىلاعت هلوقل ؛ميظعلا قلُخلا وهو «قالخألا بتارم عيمجل عماجف هقلخ امأو

 ٌقَدَصُت ٌلوُسَر ْمُكَءآَج َّمُكإ» :ىلاعت هلوقل ؛هترصنو هب ٍناميإلاب مهّقاثيم ءايبنألا عيمج نم هللا ذخأ دقف هتبترو هماقم امأو
 ءايبنألا راصف «ناميإلاب هل فّلكي نم ةمأ نم نوكي ناميإلاب فّلكملاو 8١(. :نارمع لا) 4 ءةتْرْصنَحَلَو هب ٌنُِمْؤْحَل ْححسَعَم اَمِ
 '"”««صئاصخملا» يف يطويسلا هاور امك «ءايبنألا يبن انأ» :ةتفم هلوقل '''؛ مم ابن راتخملا يبنلا اذه راصو .ةتل هل ٌدمأ
 .ةيمتاخلا ماقمب نيلسرملاو ءايبنألل اًديس راصف

 للي يبنلاب هيونتلا نم ةيآلا هذه يف :دئحْطكلَو هب َقْأَؤْعَل يف ةنملاو ميظعتلا» هباتك يف يكبسلا نيدلا يقت خيشلا لاق ١١

 ةماع هتلاسرو هتوبن نوكتف «مهيلإ اًلسرم نوكي مهئامز يف هئيجم ريدقت ىلع هنأ كلذ عم هيفو .ىفخي ال ام يلعلا هردق ميظعتو

 «ةفاك سانلا ىلإ تثعب» :هلوق نوكيو «هتمأ نم مهلك مهمتأو ءايبنألا نوكتو «ةمايقلا موي ىلإ مدآ نمز نم قلخلا عيمجل

 نيب ُمدآو ابن ُتنك» :هِكَي هلوق ىنعم كلذب نيبتيو ءاضيأ مهلبق نم لوانتي لب «ةمايقلا موي ىلإ هنامز نم سانلا هب صتخي ال
 )007/١. :يطويسلل «ىربكلا صئاصخلا» رظنا .«دسجلاو حورلا

 اججاتتتسا ةملكلا كلت لاق ثيح شم يطوبسلا مامإلا ةلوقم وه امنإو «ةياورلا هذه «ىربكلا صئاصخلا» يف دجأ مل

 رهظ اذهلو «ءايبنألا يبن وه يي يبنلاف» :هترابع صن اذهو قلخلا عيمجل ةماع كي هتلاسر نأ نم هلّصفو هنّيب دق ام

 ديؤي ثيداحألا ضعب دجن نكلو .«مهب ىلص ءارسالا ةليل :كلذك ايندلا يفو ؛هئاول تحت ءايبنألا عيمج :ةرخآلا يف كلذ

 ه2 بعك نب يبأ نع [(717) :ح «ةليسولا يل هللا اولس :ب ؛بقانملا :باوبأ يف] يذمرتلا هاور ام لثم «ىنعملا اذه

 نسح ثيدح اذه :لاقو ««رخف ُديغ .مهتعافش بحاصو مهبيطخو نييبنلا مامإ تنك ةمايقلا موي ناك اذإ» :اًعوفرم

 .بيرغ حيحص
 هنأل ؛هب رارقإلاو هتلاسرب ناميإلا مهيلع بجي ثيحب مهل ابن نوكي نأ ّدب ال «ايبنألا مامإ وه يذلا نأ رهاظلاف

 يتأيس امك «ءايلوألا عيمج نم لضفأ اًدحاو ابن نأ ةنسلا لهأ ةديقع نأ ذإ ؛ءايبنألل اًمامإ يبنلا ريغ نوكي نأ نكمي ال

 .؟ءايلوألا عيمج نم لضفأ دحاو يبن :لوقنو# :هلوق حرش يف هنايب
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 َنيِمْلاَعْلا بر ُبيِبَحَو َنيِلَسْمْمْلا ُدّيَسَو ِكاَيِقْثَألا ُماَمَِو

 ءايقتألل امامإ نوكي ءايبنألل امامإ ناك نمو ' ''هب يرسأ ةليل يف مهعيمج َّمأ «ءايبنألا مامإ هنأل :ءايقتألا مامإو :هلوق
 هلل مكاشخأل ينإ ىللاو» :ةلكظا هلوقلو .سكعلاب ال «ةوبنلا راثآ نم ىوقتلاو «يبنلا نم ىقتأ دحأ سيل هنأل ؛لوألاب
 .قالطإلا ىلع ءايقتألا مامإ نوكي قالطإلا ىلع ءايقتألا ىقتأو ' ”".«هل مكاقتأو

 يبن نم امو ءرخف الو دمحلا ءاول يدببو ءرخف الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ» :ةنخ- هلوقل :نيلسرملا ديسو :هلوق

 نم مهنإف ؛ءايبنألا مهنمو - مدآ دالوأ عيمج ىلع لي هتدايسف '' '.يذمرتلا هاور ؛«يئاول تحت الإ هاوس نمف مدآ ذئموي
 ةمايقلا مويب دييقتلاو .«يئاول تحت الإ هاوس نمف مدآ» :هلوقب مدآ ىلعو ,«مدآ دلو ديس :هلوق نم تبثت - مدآ دلو

 هتدايس نأ ال ءدحاو تقو يف نيرخآلاو نيلوألا عومجم ىلع انايع روهظلا لك مويلا كلذ يف هتدايس راثآ روهظ رابتعاب

 .موي نود مويب ةديقم

 هللا ليلخ ميهاربإ نإ :مكبجعو مكمالك تعمس» :ءايبنألا يف ةباحصلا ركاذت يف ياء هلوقل :نيملاعلا بر بيبحو :هلوق

 «كلذك وهو هللا هاقطصا مدآو ,كلذك وهو «هتملكو هللا حور ىسيعو ؛كلذك وهو «هللا يجن ىسومو «كلذك وهو

 - [يف لاعت هللا] هني دق مهل هللا بح بابسأو نيبوبحملا عاونأ اًضيأو '.'.يذمرتلا هاور :«... رخف الو هللا بيبح انأو ءالأ

 مد ةريره يبأ ثيدح نم [(570) :ح ؛لاجدلا حيسملاو ميرم نبا حيسملا ركذ :ب «ناميإلا :ك يف] ملسم جرخأ 0
 اذإو .ةءونش لاجر نم هنأك دعج برض لجر اذإف ,يلصي مئاق ىسوم اذإف ءءايبنألا نم ةعامج يف ينتيأر دق» :اعوفرم

 هبشأ ؛يلصي مئاق تع ميهاربإ اذإو ,يفقنلا دوعسم نب ةورع اًهبش هب سانلا برقأ .يلصي مئاق الاثنا ميرم نبا ىسيع
 «...مهتمأف «ةالصلا تناحف - هسفن ينعي - مكبحاص هب سانلا

 ثيدح نم [(0071) :ح ,حاكتلا يف بيغرتلا :ب « حاكنلا :ك يف] يراخبلا هجرخأ ليوط ثيدح نم ءزج وهو (")

 مهنأك اوربخأ املف هلي يبنلا ةدابع نع نولأسي للك يبنلا جاوزأ تويب ىلإ طهر ةثالث ءاج :لاق هو كلام نب سنأ

 ليللا يلصأ ٍينإف انأ امأ :مهدحأ لاق .رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ دق ؟ِلك يبنلا نم نحن نيأو :اولاقف ءاهولاقت

 :لاقف هلي هللا لوسر ءاجف .اًدبأ جوزتأ الف ءاسنلا لزتعأ انأ :رخآ لاقو ءرطفأ الو رهدلا موصأ انأ :رخآ لاقو ءاّدبأ

 ىلستلا جوزتأو دقرأو يلصأو رطفأو موصأ ينكل «هل مكاقتأو هلل مكاشخأل ينإ هللاو امأ ءاذكو اذك متلق نيذلا متنأ

 .59*07) :ح ميلإ هسفن تقات نمل حاكنلا بابحتسا :ب «حاكتلا :ك يف ملسمو .ينم سيلف يتنس نع بغر نمف

 ينب ةروس :ب ءنآرقلا ريسفت باوبأ يف ءاعوفرم 2# ديعس يبأ نع يذمرتلا هجرخأ ليوط ثيدح نم ءزج وهو (

 .حيححص نسح ثيدح اذه :لاقو .(7148) :ح «ليئارسإ

 - )07515[  :ح ءةليسولا يل هللا اولس :ب «بقانملا باوبأ يف] يذمرتلا هجرخأ ليوط ثيدح نم ءزج وهو ()



 مع بذاك ِةلَي هدعب ةوبنلا ىعدا نم لك

 .ىَوَهَو نقف يوب دعب وبن ةَوْعَد ُلكَو

 ةنينيخنلا بِي هلأ
 ةيقتنلا تي هلأ نإ: لوقو

 077 :ةرقلا) 803 بِرَهطَتمل ب ُبِحُبَو َنيِبوَعل

 ةّلدأ نإ :هلوقبو ١89(« :نارمع لآ) ا َنيِلكَوَتمْلا بحي ةللأ َّنإإ# :هلوقبو ««4 :ةبوتلا) 120
 دريَصلا بحي ةللآو)» :هلوقبو «(47 :ةدئامل) : م

 .(4 :فصلا) (ءِهِليِبَس يف َنوُلِتاقُي
 هللا ليبس يف لاتقلاو ربصلاو طاسقإلاو لكوتلاو ىوقتلاو رهطتلاو ةبوتلاو ناسحإلا نم فاصوألا هذه ناك املو

 ٌبحأ للم اًدمحم ءايبنألا ٌمتاحخ نأ هنم حال قوبنلا متخ + يف ًةجردنم اهدودح رخخآ ىلع ةيبويحملا تالامك نم اهاثمأو

 «نيملاعلا بر بيبح وهف «هللا دنع ةيبوبحملل ةيضتقملا تالامكلا هذه عيبج ةيعماجل ؛هللا ىلع مهُمركأو هللا ىلإ قئالخلا

 .هدنع نيبويحملا ديس لب
 لب ءاهنع اًيراع يبنلا نوكي نأ نكمي الف ءّيبنلا نم ةمألا يف هللا بحل ةيضتقملا تالامكلا هذه تلقتتنا اًضيأو

 يف اهراثآ نم ىوقأ لصألا يف اهراثآ نوكي نأ دب الف .عرفلا نم ىوقأ نوكي ٌلصألاو - ءاهيف لصألا وه نوكي
 راص اذلو «عورفلا ةيبوبحم نم ىوقأ لصألا ةيبوبحم نوكتف شا دنع ةيبوبحملا تالامك راثآ ' 'ٌسأرو - «عورفلا
 .تالامكلا هذه عيمج يف لصأ هنإف «قالطإلا ىلع نييوبحملا ٌبحأو نيملاعلا بر بيبح

 [بذاك ةئَي هدعب ةوبنلا ىعدا نم لك]

 « نيكل َمئاَكَو هللآ َلوْسَي نحو :ىلاعت هلوقل ؛هدعب يبن ال هنأل :ىوهو يغف هتوبل دعب ةوبن ةوعد لكو :هلوق

 :بازحألا) 44١ 3

 لآ بحي ةلدآ نإ :هلوقبو «(140 :ةرقبلا

 َنيِذّلا بِي هلأ نإ :هلوقبو 2١47 :نارمع لآ)

 مهعمس مهنم اند اذإ ىتح جرخف :لاق «هتورظتني لي هللا لوسر باحصأ نم سان سلج :لاق امد سابع نبا نع -

 :رخآ لاقو .اليلخ ميهاربإ ذختا ءاليلخ هقلخ نم ذحتا ٌلَيَرَع هللا نإ !اًبجع :مهضعب لاقف ؛مهثيدح عمسف ؛نوركاذتي

 هللا هافطصا مدآ :رخآ لاقو .هحورو هللا ةملك ىسيعف :رخآ لاقو .اميلكت هملك ءىسوم مالك نم بجعأب اذام

 هللا يجن ىسومو ؛كلذك وهو هللا ليلخ ميهاربإ نإ :مكبجعو مكمالك تعمس دق» :لاقو ملسف مهيلع جرخف

 انأو ءرخف الو هللا بيبح انأو الأ .كلذك وهو هللا هافطصا مدآو «كلذك وهو هتملكو هللا حور ىسيعو ؛ءكلذك وهو

 قلح كرحي نم لوأ انأو ءرخف الو ةمايقلا موي عّمشم لوأو عفاش لوأ انأو ءرخف الو ةمايقلا موي دمحلا ءاول لماح
 .رخف الو نيرخآلاو نيلوألا مركأ انأو ,رخف الو «نينمؤملا ءارقف يعمو اهينلخديف يل هللا حتفيف «ةنجلا

 .بيرغ ثيدح اذه :لاقو

 .(نوكيال رخآ ريخ (0)



 قلخلا عيمجلا ةلماش لَو دمحم انديس ةلاسر 84

 ِءاَيضلاَوروُلايَو ىَدْهْلاَو قلاب ُوُعبَمْلاو «ىرلا قو نا ِةَماَع لإ ثوُبمْلا َوْعَو

 .«نييبنلا متاخ انأو ةنبللا انآف» :ةياور يفو '''««لسرلا يب متخاو '''«نويبنلا يب متتخا :ليوط ثيدح يف ةنلع هلوقلو -

 .(ملسمو يراخبلا هاور)

 غ6 انيبنو ءلاجد بذاك وهف ةوبنلا متخ دعب ةوبنلا ىعدا نمف هرئاوتلا ّدح تغلب دق هيف ةدراولا ثيداحألاو

 ماق نم اًضيأو ''.«يدعب يبن ال «نييبنلا متاخ انأو ءّيبن هنأ معزي مهلك :نوثالث نوباذك يتمأ يف نوكيس هنأ» :انربخأ
 ثّدكمو 4 نسْيِبَتلا تا :ّةََت بّذكو ركنأ هنأل ؛ةلملا نع ٌجراخو ٌعداخ رتفم وهف ةوبنلا متخ دعب ٍةقباس ٍةوبن ةوعدب
 .نيدلا تايرورض يف ليوأتلا ربتعي الو ؛مالسإلا نع ٌجراخ نآرقلا نم ةدحاو ةملك

 ناك ول» :# لاق اذلو هقتسلاو باتكلا ضن اهنم ىقبأ ام الإ «ةقباسلا عئارشلا خسن ة ةوبنلا متخ ىضتقم نألو
 هتوعدف ءاهب لمعلا زوجي ال يتلا ةخوسنملا عئارشلا ىلإ اعد «ةقباس ةوبن ىلإ اعد نمف ''.«يعابتا الإ هعسو ام اح ىسوم

 ؟!اهنم دش ةياوغ ّيأو ,زاوجلا ىلإ ال زاوجلا مدع ىلإ
 [قلخلا عيمجل ةلماش هب دمحم انديس ةلاسر]

 َمُكبوُنُذ نِّي مُكَل ْرِفْغَي - هب اوُنِماَعَو هللآ ناد اوُبيِجَأ لي :نملا نع للاعت هلوقل :نملا ةماع ىلإ ثوعبملا وهو :هلوق

 ِدْقّدلَأ َلِل َىِدْهَي جاَبَجَع اَناَءْزُق اَنْعِمَس ان اَْلاَقق إل :نجلا يف ىلاعت هلوقلو «1 :فاتحالا) (ويلَأ ٍباَذَع نم مكَرجُي و
 .0 1١- :نجا) (قاَدَحَأ [ جرب كُل نَو موي انما

 :ىلاعت هلوقلو 0168 :فارعألا) 4اًيبَع ْمُكَيلإ هللا ُلوُسَر ٍّفِإ الآ اَّيَتَي لُق» :ىلاعت هلوقل :ىرولا ةّقاكو :هلوق

 .«+:ابم 4اَريِذكو اَريِمي نائل ةفاك اَّلِإ كدتلسزأ امت)»
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 .«نييبنلا متاحا :هلوق حرش تحت هجيرخت مدقت ١

 .0717151/) :س .(4917 /11) «لامعلا زنك» رظنا .ركاسع نبال ظفللا

 «(478517) :ح ءاهلئالدو نتفلا ركذ :ب «نتفلا :ك يف ءاعوفرم هد نابوث ثيدح نم - هل ظفللاو - دواد وبأ هجرخأ

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو :(5719) :ح «نوباذك جرخي ىتح ةعاسلا موقت ال :ب «نتفلا :ك يف يذمرتلاو

 :لاقف هاتأ رمع نأ لَو ّيبنلا نع 20 :ح] اه هللا دبع نب رباج ثيدح نم ؛ةنسلا جرش" يف يوغبلا هجرخأ (4)

 ؟ىراصنلاو دوهيلا تكّربت امك متنأ نوكّرهتمأ» :لاقف ؟اهضعب بتكن نأ ىرتفأ ءانبجعت دوهيلا نم ثيداحأ عمسن انإ

 ظفللاو :(11/4) :ح .(بعشلا» يف يقهيبلاو ««يعابتا الإ هعسو ام اّيح ىسوم ناك ولو :ةّيقن ءاضيب اهب مكتج دقل

 -47١(. 419/1) «دئاوزلا عمجم» رظنا .هدهاوشب نسح ثيدحلاو ((410) :ح «يمرادلاو ءامه



 م6 ةيفيك الب هنم ادب ىلاعت هللا مالك نآرقلا

 0 اّلْوَق ةيِفْيك الب اَدَب ُهْنِم «لاعت هللا مالك َقآْرُقْلا َنَِو

 ىلع تلضف» :ةئلع هلوقلو ١(« :ناقرفلا) «كاَّريِذَ َنيَِلَعْلل نوكَيِل وِدْبَع َلَع َناَفرُمْل ليَ ىِلآ َكَراَبَإت :ىلاعت هلوقلو -
 ("”.«نويبنلا يب مدخو ةَقاك قلخلا ىلإ تلسرآو ...(اهنمو) «ّسسب ءايبنألا

 [ةيفيك الب هنم ادب «ىلاعت هللا مالك نآرقلا]

 هللا مالك نآرقلاو ؛ملكتي ملكتم وهو «ىلاعت هللا تافص نم ةفص مالكلا نأ خيشلا ديري :ىلاعت هللا مالك نآرقلا نإو :هلوق

 «8!اًميِلْخَت ئَسوُم ةلدآ ملكوت :هلوقلف هللا نم ملكتلا سفن امأ .طقف ىنعملاب هاقلأ ام ال ؛هظافلأب همالك وهف ءهب ملكت
 05 :ةرقبلا) «9َنيِلَسْرمْلَآ َنَِل َكَّذإَو للأب َكيَلَع اَهوَُُت هلأ تبا َكْلَيإت :ىلاعت هلوقلف نآرقلاب ملكتلا امأو «(174 :ءاست)

 :ىلاعت هلوقلو .ىّنعم هاقلأ امو «هتايآو نآرقلاب ملكت ىلاعت هللا نأ تبثف ءايفخ وأ ايلج ناك ءاوس ؛ملكتلا نم عون ةوالتلاو

 .امالك الإ نوكي الو ؛ءورقملاب قلعتت ةءارقلاو «(014 :ةمايقلا) 4 3هُهَئاَعْرُ عت ُهيئارق اًذإَف

 ءانعّمسك ال عمسي وه امك ءانملكتك ال مّلكتي هنإف ,ملكتلا ةيفيك ملعن ال اننأ الإ هللا نم ءورقم مالك نآرقلاف
 فيكلا نم هزنم هنأل ؛«سدقتو ىلاعت هتاذ يف ةيفيكلا روصتل لاجم ال لب .ريصبلا عيمسلا وهو ؛ءيش هلثمك سيل هنإف

 .ماسجألا صاوخ نم امه نيّدللا ّمكلاو

 نأ هنم تبث 5١(« :ىروشلا) ةيآلا 4اّيْحَو اّلِإ هلآ هَمْلَكُي نأ ِرَهَبِل نك اَمَو :ىلوألا ةيآلا ,نيتيآلا ةصالخ اذهو
 نأ هنم تبث «(15 :ماعنألا) لب ْنَمَو ءدب مكرذنأل ُناَءْيَقْلآ اذنه َلِ جوز :ةيناثلا ةيآلاو .مالك وهف «يحولاب ملكتي هللا

 هباوجو وهف ةفسالفلا هيلع ضرتعا ام امأو .هب ملكت دق «ىلاعت هللا مالك نآرقلا نأ نيتيآلا عومجمب تبنف .يحو نآرقلا

 .«ةمتتلا» يف

 :ةلزتعملا لوقي امك «هريغ نم ال ىلاعت هتاذ نم - نآرقلا ينعي - مالكلا اذه ادب يأ :الوق ةيفيك الب ادب هنم :هلوق

 مالكلا اذه بسن هنإف ؛نآرقلا هبذكي لطاب وهو .«لحملا كلذ نم مالكلا كلذ ادبف ؛هاوس لحم يف مالكلا قلخ هللا نإ»

 .هريغ نم ال «لزن هليزنت نم وأ «هنم ادب هنأب هتاذ ىلإ نيبملا
 نآرقلا اذه ادب يأ «(0٠0ه :ءارمإلا) 431َريِذَتَو اَرِقَبم اَّلِ َككْلَسرَأ امو َلْرك قَحْلَبَو ُهنئلََنَأ ْقَحآِبَو» :ىلاعت هلوقل

 لحم ال لوزنلا لحم وهف .هل عضاو ال ؛مالكلا اذهب ريشبو ريذن هنإف ءالثم يبنلا نم رمشآ لحم نم ال ءانلازنإ نمو انم
 نم باتكلأ ُليِزنَتإم :ىلاعت هلوقلو ((41 :تلصن) 4و يح ييكَح نم ٌليِزنتإت :ىلاعت هلوقلو .قلخلا نع اًلضف ءعضولا
 .ينالف صخش نم وأ ينالف لحم نم ليزنت :لقي مو ١(. :رمزلا) «ة0ميكحلا ٍريِرَعْلا هلل

 هذه نع هزنم ايلعلا هتافصب - هركذ لج - هللاو .ماسجألا صاوخ نم ّمكلاو فيكلا نأل ؛ةيفيك الب ادب اًضيأو

 .بلقلا يف اًلييخت ال اًلوق ادب نآرقلا اًضيأو .ناسللاو مفلاب انمّلكتك ال نآرقلا اذهب ملكت وهف ءثداوحلا

 .«نييبنلا متاحا :هلوق حرش تحت هجيرخت مدقت حر
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 َةَقيِقَخلاِب لاَع هللا مالك ُهَنَأ اوُنَقْيَأَو هامَح َكِلَذ َلَع َنوُنِْؤُمْلا ُهَقَّدَصَو هيْحَو هيَ ٍط نو

 [كلذ اونقيأو .نونمؤملا هقدصو ءايحو نآرقلا لزنأ هللا]

 :ىلاعت هلوقلو 14 :ماعنالا لَ نمو هب مكرزنأل ناقل اًدَه َكِإ وأو :ىلاعت هلوقل : ايحو هيبن ىلع هلزن زأو :هلوق

 ء(67 :ىروشل +ل» «اكرأ ْنِم اَحوُر َكِيَلِإ ٍدَحْوَأ َكِلَذَكَوإ» :ىلاعت هلوقلو «(45 :توبكملا) (بدتِكْلأ َن م َكِيَلِإ وأ ام لثأ»

 نم أشن هنأ ال هللا نم اًيحو لزت هنأ تبثف .ممآلاو ماوقألا يح هب نإف ؛نيرسفملا روهمج هب لاق امك «نآرقلا :حورلاو
 .هللاب ذايعلا «تاليختلاو ساوحلاو لقعلا

 دنسب اذه اننامز ىلإ ةوبنلا موي لوأ نم تلسلست دق ةديقعلا هذه نأل : ... اقح كلذ ىلع نونمؤملا هقدصو :هلوق
 نورقلا ىلإ رق لك يف عامجإلا هيلع دقعناو و راتخملا يبنلا ةطساوب ةموحرملا ةمألا ىلإ - هدجم لج - هللا نع لصتم

 كاردإب هئاقلإ نع اًلضف ءطقف ىّبعم هاقلأ ام هب هللا ملكت دق ٌمالكو ءهانعمبو هظفلب ىلاعت هللا ٌمالك هنأ اونقيأو «ةريخألا

 .ليبختب وأ يلفع

 [قولخمب سبل نآرقلا]

 همالك قلخ هللا نإ) :لقي ملو «(164 :ءاسلا) 8 !اتيلخت ىتوم هلأ َملكَو)ل لاق ىلاعت هللا نأل :قولخمب سيلو :هلوق

 0” مير هّمالك قلخوا :لقي ملو 40147 :فارعألا) كمكيَر مهَمْلكو انتقيِِل ئَسوُم َءآَج اًمَلَو :همسا ّرع لاقو .«ىسومل
 اذهو .«همالك قلخي هنإ» :لاقي الو .«ملكتي اًنالف نإ» :فرعلا يف لاقي اًضيأو .هنم قولحم ال هنم ةرداص ةفص همالكف

 هقفلا» يف هللس ةفينح وبأ مظعألا انمامإ لاق اذلو .ةميلس ةرطفلا تناك اذإ رظنلا ناعمإ ىلإ جاتحي ال حضاو يبيدب

 خل يبنلا ىلعو ؛ءورقم نسلألا ىلعو ؛ظوفحم بولقلا ينو .بوتكم فحاصملا يف «للاعت هللا مالك نآرقلاو ''':«ربكألا

 .قولخم ريغ نآرقلاو .قولحم نآرقلاب انظفلو ءلّزنم

 رشب بطاخو رظان نيح ''!«ةديحلا» باتك يف يكملا زيزعلا دبع مامإلا خيشلا بابلا اذه يف لاق ام نسحأو
 ةدحاو كمرلي : رشبلل خيشلا لاق ثيح «نومأملا سلجم يف اذه ناكو ءقولخم نآرقلا ن نأب لئاقلا ةلزتعملا سيئر يسيرملا

 يف ةقولخملا ثداوحلل الحم نوكي ال هللا نأل ؛لاحم وهو ««ىلاعت هسفن يف همالك قلخ هللا نإ) : لوقت نأ امإ .ثالث نم

 - همالك قلخ هللا نإ) :لوقت وأ هللا مالك ال همالك وهف ««هريغ يف همالك قلخ هللا نإ) :لوقت وأ «سدقتو ىلاعت .هسفنو هتاذ

 .هّير مالكلا قلخو :لقي ملو» :لوقي نأ ىلوألا مد
 .44 - 4١ :ص ءيراقلا يلع المل «ربكألا هقفلا حرش» رظنا مر
 .ا/ا/ - ١/8 :ص .؛نآرقلا قلخبب لاق نمل راذتعالاو ةديجلا» عجار مر



 1 رشبلا فاصوأب ىلاعت هللا فصو نم رفك

 ُهَباَذَح ُهَدَعْوَأَو ُهَباَعَو َلاَعَت هللا ُهّمَذ ْدَقَو َنَمَك ْدََف ِرَهَبْلا مالك ُهَّنأ َمَعَرَق ُهَعِيَس ْنَمَف

 آَددَه ْنِإ)» :َلاَق ْنَمِل َرَقَسِب لاَعت هللا َدَعْوأ اّمَلَف

 ةمممةم مللل َنيَتَعا اَذَه

 نوكيال مالكلا نإف ؛لاحم اًضيأ وهو ««صخشو تاذ نع ةدح لع هسفنب مئاق وهو صخش الو تاذ ريغ نم القتسم -
 نع ةدح ىلع هسفنب مئاق مالك لّقعُي الو ؛ملاع نم الإ ملعلا الو ,ديرم نم الإ ةدارإلا نوكي ال امك «ملكتم نم الإ

 نأ ثالثلا تاهل هذه نم لاحتسا املف ؛هملكتي ملكتم ريغ نم هتاذب ِمّلَكَتُي - ناويحلاو ناسنإلاك - ملكتملا تاذ

 .ةقولخم تسيل تافصلاو هللا ةفص هنأ ملُع «ةيفيك ّيأب هنم اقولخم نآرقلاو مالكلا نوكي

 1 [ رشبلا مالك نآرقلا نأ معز نم رفك]
 َنّي ٌدَحَأ ْنِإَو :لاق ثيح ءرشبلا مالك ال هللا مالك هامس هللا نأل :رفك دقف رشبلا مالك هنأ معزف هعمس نمف :هلوق
 :لاق نمف ««5 :ةبوتلا» (قَنوُمَلْعَي ال مو ْمُهّنأِب كِلَذ رةتمأم ُهفيبَأ مث هللآ ملك عَمْسَي ٌقَح ةرِجأَف ةَراَجتسا نيكرشلا
 .هرفك يف كش الف ءاهل ٌلداجمو ةيآلا هذه ص راعم وهف ء«رشبلا مالك هنإ)
 نأل ؛رشبلا مالك ال هللا مالك نآرقلا نأ ىلعو هللا مالك هنوك ركنأ نم رفك ىلع رخآ ليلد : ... هباعو هللا همذ دقو :هلوق
 .نآرقلل لداجم ّيران رفاك وهف ء«رشبلا مالك هنإ» :لاق نَم هنأ تبثف ««رشبلا مالك هنإ» :لاق نم لك رانلاب دعوأ هلل

 ءانملعك ال ملعي وهف ءرشبلا تافص هبشت ال هتافص عيمجك ءرشبلا مالك هبشي ال همالك يأ :رشبلا لوق ههبشي الو :هلوق

 .انمّلكتك ال ملكتي اذكف ءانعمسو انتيؤرك ال عمسيو ىريو ءانتردقك ال ردقيو

 [رشبلا فاصوأب ىلاعت هللا فصو نم رفك]

 «ةزيِصبْلأ ْميِبَلآ َوْهَو ٌءْىَش -هلفيك سّْيَل»ِم :ىلاعت هلوقل :رفك دقف رشبلا يناعم نم ىنعمب هللا فصو نمو :هلوق
 تافصلا هذه نأب «هيبشتلا يفنب هتافص عيمج يف ةلثامملا مدع يرجي ةميركلا ةيآلا هذهبف .هليصفت رم امك ؛(١1 :ىروشلا)

 لوقي هللا نإف 4ٌةْىَش هلك سْيَلإِ :هلوقل راكنإ هنأل ؛ٌرفك هقلخب هتافصو هتاذ ٌةيبشتف ءرشبلا تافص يناعمك تسيل
 .رهاظ رفك وهو :ةضراعملا حيرص اذهو «هيبشتلا تابثإ يعّدي ركنملا اذهو ؛هيبشتلا يفنب

 عضاوم يف لوقي اذكو :4ريِصِبلأ ُعيِمَسلأ َوْعَو :تافصلل اشم لوقي هللا نأل ؛رفك اًضيأ تافصلا راكنإ :اًضيأو
 «ىتسحلا ءامسألا نم كلذ ريغو «(5 :اب) «ُريبكْلا ععْلأ َوْهَو و 018 :ماعنألا «زيبَخلا نيكل َوْهَور :رخأ
 نم ٌدشأ ةضراعملا هذهو «ريبك الو يلع الو ريبخ الو ميكح الو ريصب الو عيمسب سيل هنأ :هتافصل ايفان يعّدي ركنملاو

 ؟!هنم ّدشَأ رفك ّيأف ,ةقباسلا ةضراعملا
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 .5 :رثدل) قربا لو الإ اَددَه نإ :ّلجهَتَع همالك يفن يف مهوق لثم يأ :رجزنا رافكلا لوق لثم نعو :هلوق

 ملعن ال١ :اولاق اوعوسأ اذإو ءاانناذآب هللا مالك عمسن ىتح اهب نمؤن ال» :اولاق ثيح .ملكتملا يفن يف دوهيلا لوق لثمو

 .(هد :ةرقبلا) (ةَرْهَج ةللأ ىَرت ٌقَح كل َنِمْؤُت نَلإ» :اولاقو «؟هريغ مأ هللا وهأ ءملكتي نم

 عمسن اننأ امك يأ ءانتافص يناعمك هتافص يناعم نأ اومعز نأب هيبشتلا ةغزن ةغئازلا لاوقألا هذه أشنم ناكو

 ىرن ال فيك ءانلاثمأ ىرن اننأ امكو «رادلا هذه يف ناذآلا هذهب ىلاعت همالك عمسن نأ نكمي اذك ءانناذآب قولخملا مالك

 «ةيرشبلا يناعم ىلع ةيهولألا يناعم اهب ساقت يتلا ةدسافلا ةسيقألا هذه عيمج مهيلع هللا رف ؟ايندلا يف نيعألا هذهب انير

 ١ ربل لوف الإ ادد نإ مهلوق ىلع مهرجزو
 يشبلا مالك ىلع هئالك ساقي ال هنأ مهفيو ٠ «يهلإلا رجزلا اذهب ٌرجزني نأ نمؤملل يغبني هنأ ىلإ لد قلد فنصملا هّنف

 :للاعت هلوقل «رشبلاك سيل هتافصب هلل نإف ؛هملكتو رشبلا مالكي هملكتو همالك هّيشُيالو «رشبلا ملكت ىلع هلكت الو

 0١. :ىروشلا» «2!ُريِصَمْلآ ُعيِمّسلَأ َوُهَو ءئَش هلثيك َسْيْل»

 [نينمؤملل قح ىلاعت هللا ةيؤرأ
 امأ .اًعرشو اًلقع اهيف ةلاحتسا الو ءايندلا يف ةرصابلاب ىلاعت هللا ىرن نأ انل نكمي يأ :ةنجلا لهأل قح ةيؤرلاو :هلوق

 «ناكم يف يئرملا نوكب ةطورشم ةيؤرلا نأ :ةلزتعملا هلاق امو :ةيؤرلا قلعتم وهف دوجوم وه ام لكو «دوجوم هنآلف لوألا

 هللا قح يف لاحم كلذ لكو «دعبلا ةياغ يف الو برقلا ةياغ يف نوكي ال ثيحب ةفاسم توبثو «يئارلا نم ةلباقمو ءةّهجو

 نأ ىلع رداق وه لب ءاهيلع ةفوقومب تسيل اهنكلو ءاهدعب ةيؤرلا هللا قلخي يأ «ةيداع بابسأ اندنع اهنأل '!؛مّلسم ٌريغف

 .يثرملا ةلباقم الب "'همامأ ىري امك هفلخ ىري ل يبنلا ناك امك ءاضيأ اهريغب اهقلخي
 هيلإ رظنلا نكي مل ولف 211 :فارعألا) (َقِيَلِإ َرظَنَأ فِرَأ َبْو :هلوقب ةيؤرلا لأس ةع ىسوم نآلف يناثلا امأو

 - .كلذ نع نوهزنم ءايبنألاو «لاحملل اًبلط وأ «زوجي ال امو هللا تاذ يف زوجي امب اًلهج اهبلط ناكل ءاتكمم

2 

 .«املا ريخ «ملسم ريغف) نر

 نب سنأ نع [(451) :ح ءامهوحنو دوجسو عوكرب مامإلا قبس ميرحت :ب .ةالصلا :ك يف] ملسم مامإلا جرخأ مر

 ينإ «سانلا اّيَأ) :لاقف ؛ههجوب انيلع لبقأ ةالصلا ىضق املف ءموي تاذ هِي هللا لوسر انب لص :لاق هد كلام

 :لاق مث «يفلخ نمو يمامأ مكارأ ينإف ءفارصنالاب الو مايقلاب الو دوجسلاب الو عوكرلاب ينوقبست الف .مكمامإ

 :لاق ؟هللا لوسر اي َتيأر امو :اولاق .«اّريثك متيكبلو اًليلق متكحضل ُتيأر ام متيأر ول هديب دمحم سفن يذلاو»
 .«رانلاو ةنجلا تيأر#



 1 ةيفيك و ةطاحإ ريغب نوكت ةيؤرلا

 لإ ؟ةَرِصاَت ٍذيموَي ةرجو)» :ىلاَعت َلاَق ْثْيَح َنّيَر باك هب قطن امك فيك الو ٍةَطاَحِإ ريع
 ُهَمِلَعَو ٌلاَعَت هللا ُهداَرَأ ام َلَع ٌمريِسْفَتَو 5

 هللا ُناَوْطِر ِكياَحْضأ ْنَحَو 8 هللا ٍلوُسَر ْنَع حيِحَّصلا ثيِدحلا َنِم َكِلَد يف َءاَج ام لَو يل اس 2 0 ملاوس 2 3 2 را 055 5١ ةمايقلا) يو
 مق
 2000 َلاَق امك َوْهَف «َتيِعَمْجَأ مهنع

 ٌةوُجُوإِي :ىلاعت لاق امك «ةنجلا لهأل ةرخآلا يف ةعقاو ةيؤرلا هذهو -

 '"'.«ردبلا ةليل رمقلا نورت امك مكبر نورتس مكنإلا :ِِكَو لاقو

 [ةيفيكو ةطاحإ ريغب نوكت ةيؤرلا]
 َوْهَو ْرَضِبَأْلا ةكردك اّلإ» :ىلاعت لاق امك ءهب طيحن نأ نكمي ال نكلو «ىلاعت هللا ىرن يأ :ةيفيك الو ةطاحإ ريغب :هلوق
 ةياكح ىلاعت لاق امك ءاهل ةمزلتسمب تسيل ةيؤرلاو ؛ةطاحإلا عم ةيؤرلا وه كاردإلاو .220+ :ماعنألا (َرَضَبَألا كِرذُي
 ةطاحإلاو 2 '.(00 - ١ :ءارعشلا) الك َلاَق ؟َنوُكَرْدْمَل انِإ َىَموُم ُتنَحْصَأ َلاَق ٍناَعْمِجخأ ترث اَمَلْق» :ليئارسإ ينب نع

 .ماسجألا صاوخ نم اهمأل ؛ةيفيكلاو فيكلا نع اذكهو «كلذ نع هزنم هللاو .فارطألاو دودحلا ىلع ةفوقوم

 7١-58 :ةمايقلا) ( ران اَهَيَر ّلِإ (اَرِضاَن ِذبَمْوَي

 0ك ةرِضاَن ِذيَموَي ةوُجْوإم :هلوق ريسفت «هنم :ب نجلا ةفص باوبأ يف ءاًعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا هجرخأ مر

 :ح فوجسلا لضف :ب «ناذألا :ك يف ٌيراخبلا هجرخأو .بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ((3504) :ح

 ٍذِِمْوَي هوْجْو)# :ىلاعت هللا لوق :ب «ديحوتلا :ك يفو (2507/) :ح ,منهج رسج طارصلا :ب «قاقرلا :ك ينو :(605)

 01 1 ةَرِطان اَهْيَر َلِإ ©

 نب ةبيتق انثدح :ب «قئاقرلاو دهزلا :ك ينو )40١(. :ح ةيؤرلا قيرط ةفرعم :ب ؛ناميإلا :ك يف ٌملسمو

 ءاج ام :ب «ةنجلا ةفص باوبأ يف يذمرتلاو )81/7٠(: :ح «ةيؤرلا يف :ب «ةنسلا :ك يف دواد وبأو 00747780 :ح «ديعس

 «دهزلا باوبأ يفو «(178) :ح :ةيمهجلا تركنأ اميف :ب «ةنسلا باوبأ يف هجام نباو «(7044) :ح «ةنجلا قوس يف

 .( 78050 :ح ,ةنججلا ةفص :ب
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 :(004) :ح رصعلا ةالص لضف :ب «ةالصلا تيقاوم :ك يف ءاًعوفرم هد هللا دبع نب ريرج نع ّيراخبلا هجرخأو

 ©ةرِضاُت ذِبَمْوَي ٌءوْجْوإم :ىلاعت هللا لوق :ب ءديحوتلا :ك يفو (01/7) :ح ءرجفلا ةالص لضف :ب «ةالصلا تيقاوم :ك يفو

 )١575(. :ح ءرصعلاو حبصلا يتالص لضف :ب «دجاسملا :ك يف ٌملسمو :(7 17-477 4) :ح .4(قَرِطاَن اهّبَر َلِإ

 ىأرمب اوناك مبنأ عم «عدرلا عم «نوكردمل اّنإ» مهاوعد ليئارسإ ينب ىلع در ةئلع ىسوم انديس نأ داهشتسالا هجو مر

 .مهب طحي ملو مهآر نوعرف ناك ذإ ؛يترملاب ةطاحإلل ةيؤرلا مازلتسا يفن يف حيرص اذهف ؛هدونجو نوعرف نم



 تحب يأدو ضع لعب تايد يف لوما زوم 3

 ُهَنإَ ؛اَنِئاَوْهَأب َنيِمهَوتُم اَّلَو انِئاَرآب َنيِلَوأَتُم َكِلَذ يف لُخَدَت ال َكاَرَأ ام َلَع ُهريِسْفََو هاَْعَمَو

 كيال هلع لإ هيلع ةبتفا مَمْلعدََو ا ا صو
 5 ةلشتْسالاَو ا 5 35300000
 اَلْسِتْسلاَو ِميِلْسَّتلا رهط َلَع 2ع لأ مدق

 +. لاح نع ةثازغ نجح فل للبي ُكُمْلِع ِهْيَلَع َرِظُح اَم َمْلِع َماَر ْنَمَق

 الكي هلوسر هدارأ املو ءاهنم ىلاعتو كرابت هللا هدارأ امل ميلستلاو ضيوفتلا اهيف بجي تاهباشتملا]

 [نولداعلا فلخلا هراتخاو نوح اصلا فلسلا اهنم همهف املو

 ليختنو انتارآ نم هب لوأتن ام ال هب دارأ ام بسح ىلع للاعت همالك دارم نوكي يأ : ... دارأ ام ىلع هريسفتو :هلوق

 يأرلاب اهقيداصمو اهييهافم نييعتب لئاسملا هذه لثم يف سايقلاو يأرلل لخدم الف ءانماهوأب مهوتنو انتاليختب

 هّمهفو هلوسر ةئسو هللا باتك هب حرص ام ىلإ ميلستلاو ضيوفتلا اهيف بجي لب «زيوجتلل اهيف لخخد الو ءدرجملا
 فيرحت هنع عفدني «نيلداعلا فلخلا ىلإ نيح اصلا فلسلا نم اًكولسم اًكلسم راصف «هيلع اوعمجأو نوحلاصلا فلسلا

 .نيلهاجلا ليوأتو نيلطبملا لاحتناو نيلاغلا

 :ٌلَمَقَرَع هل ملس نم الإ :هلوق

 .هللا همّلس

 4 :لحلا) 4 نومّلغت ال مْشتُك نإ ٍرْكِتل 1 َلْهَأ اَوُلَكْسَق» :ىلاعت هلوقل :هملاع ىلإ هيلع هبتشا ام ملع درو :هلوق

 0 :ءارسإلا) ا( الوسم ُهْنَع ناك كيتلْؤَأ يك داَوفلَو َرَصِمْلاَو َعّْتلأ َنإ ْمَلِع ٠ هب َكَل َسْيَل ام ْفُقَت اَلَوإت :ىلاعت هلوقلو

 . :جحلا) (ةزويِرُم نِبَع لك ْعَتبو ِمْلِح يغب هللأ ىف ُليِلَجُي نم سياّئلأ َنِمْوإم :ىلاعت هلوقلو

 مالمالا ىنعم]

َ 0 
 نم :ميلسلاو «(84 :ءارعشلا) «وِيِلَس ٍبْلَقب ةللآ قأ ْنَم الإإ# :ىلاعت هلوق نم سابتقا

 هيمن ل ناحفلا بق تيلاك تامماو يح دوب عبج يف لا يأ دي ق نأ نكو ا لردأ ضف

 «ضيوفتلاب هللا هرمأف .007 :ماعنأل) 4! َقبِيَلعْلآ َبَر هلي ٍقاَمَمَو َىاَيمَعَو يىَشَْو ىتالَص َّنِإ ْلُقل :هركذ لج هلوقب

 .مالسإلا وه هنأب حرصو

 [تحب يأرو ضحم لقعب تاهباشتملا يف ليوأتلا زوجيال]

 يبيدبلا نمو «يعيبطلا همهف وأ هيأر درجمو هلقع ىلع اًدامتعا [ميلستلاب عنقي ب مل] يأ : همهف ميلستلاب عنقي ملو :هلوق

 0 ل



 41 ىلاعت هللا ةيؤر لوأت وأ ركنأ نم ىلع درلا

 «بيِذْكَتلاَو ٍقيِدْصَكلاَو ِناَميِْلاَو ِرْفْحْلا َنْيَب ُبَدْبَدَتَيَف ءِناَميإْلا حيِحَصَو ِةَفرْعَمْلا يفاَضَو ِدِِحْوَلا
 يْدَكُم اًدِحاَج الو اًكّدَصُم اَئمْؤُم ال هاَكِئاَر كَم اًِئاَت اًموُسَوُم راَكْئِإلاَو ِراَرْمِإلاَ

 اهَلَوَك أ مهوب ْمُهْنِم اهَرََتْعا نَمِل (ةّنلا ي ا( مالّسلا رات ٍلْهَأل ِةَيْؤلاب ُناَميِلا ٌحِصَي اَلَو

 ل ةييوبلا ىلِإ ْفاَضُي ىْعَم لك يوكو ةّيؤلا ليوأك ناك ْذِإ «(ديأر نِم) مْهَمب

 ؟هلق يبنلا روضح يف ة ملا ناسل نم هومهفو مهتغلب نآرقلا لزن نيذلا - نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر - هياحصأو -

 ملع ريغب نآرقلا يف لاق نم» :ةياور يفو '''.«رانلا نم هدعقم أوبتيلف هيأرب نآرقلا يف لاق نم» :ِِلي يبنلا لاق دقو
 ©" .«رانلا نم هدعقم أٌوبتيلف

 «ةيوامسلا بتكلا لزني لو «لسرلا ثعبي مل الإو ءغامدلا نم لقعلا ال «هللا نم لقنلا نيدلا ىّنبم نأ ههجوو
 اَنْ مكي :ىلاعت هلوقب «ثراوتلاب ةنسلاو باتكلا يملعم هدعب نونوكي مههأ كي هتثروب ربخي لو .هللا نم يحوب رّسفي ملو
 0 :رطاف) ا( هلك ٍنْذِإب ِتَوْيَْلا ٌقباَس ْمُهْنِمَو ُدِصَمْقُم مُهْنِمَو -هِسْفََ ٌمِلاَط ْمُهئِيَف اَنِداَبِع ْنِم اَنَيَفطْصأ َنيِدَل تنتكْلا 8 5 0 3 7 33 50-7

 فيبن ناسل ىلع هئم هللا هدارأ امب الو .هللا باتك نم قلتي ملو «نيد هنأ مهفيو ّنظي امب نيدلا يف ملكتي نمف

 نإو روجأم وهف ةنسلاو باتكلا نم دخأ نمو ءاقافتا باصأ نإو مثآ وهف «هيأرب ملكتي امنإف ءمهليبس كلس امو

 0 .هرجأ فعاضي باصأ نإو ءأطخأ

 [ىلاعت هللا ةيؤر لوأت وأ ركنأ نم ىلع درلا]

 ؛غيز هنإف .هماهعإو لقعلا ليوأتبال ؛ «هييلستو لقنلا عابتاب ق ٌولعتي ناميإلا يأ

 ْمهِبوُلُف ىف َنيَِّلآ اَمأَك

 مهب اًنَماَع َنوُلوُقَي ملِعْلا يف َنوْحِسرلَأَو هلآ اَّلِإ :ةيرأت ْمَلْعَي امو هلي
 -- ليوأت الب اب ناميالاو ميلستلا ىلع ضرحو :تاهباشنلا ليوأت ىلع هللا در .(: نارمع لآ) 4اَنْيَر دنع ْنِْم لك

 قبلا: ةاقينأ نب هج ام نبين

 :ح فيأرب نآرقلا رسفي يذلا :ب «نآرقلا ريسفت :ك يف اًعوفرم ادد سابع نبا .ثيدح نم يذمرتلا هجرخأ م
 .نسح ثيدح اذه :لاقو «(2401)

 نسح ثيدح اذه :لاقو )2546٠(: :ح .هيأرب نآرقلا رسفي يذلا :ب «نآرقلا ريسفت باوبأ يف يذمرتلا اهجرخأ ىر

 .حوحص
 هجرخأ ««رجأ هلف أطخأ مث دهتجاف مكح اذإو «نارجأ هلق باصأ مث دهتجاف مكاحلا مكح اذإ» :206 هلوق هلصأو مر

 .0/907) :ح ءأطخأ وأ باصأف دهتجا اذإ مكاحلا رجأ :ب ءماصتعالا :ك يف 5 صاعلا نب ورمع نع يراخبلا
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 هةيبشعاو ليعمل ين

 نيد ُهْيَلَعَو ءميِلْمَّلا ِموُرَلَو ٍليِوأتل لا ب الإ ةَيْؤُرلاب ُناَميِإْلا حي الق "(حِصَي الإ
 .ييبتلا ِْئاَرَكَو َنِلَسرمْلا

 ُفوُضوَم - اَلَعَو َّنَج - اي اَنَيَر بو َّنِإَف ةيِزْثَلا ٍبِصْي * ْمَلَو َّلَو َيِبْشَّتلاَو يفتلا ّقَوَعَي ْمَل ْنَمَو

 دهّيِرَبْلا َنِم ٌدَحَ ةاَنْعَمِ سي هازل ِتوُعْنب ٌتوُعْنَم َّيِناَدْحَوْلا ِتاَفِصِب

 عابتاب درتي ملو ,نيمّلعملا ةيبرتب َبرُي مل يذلا يعيبطلا همهفو هلقع رابعمب اًضيأ تامكحملا يف لوأتي نمب فيكف -

 ؟!نيقتملا نيرمت نم مرو .نيحلاصلا هللا دابع يدهم دتبي ملو ,نيلماكلا ةبحصب هللا ةغبصب غبصني ملو ءنيحلصملا

 ليخت امب ٌداجيإو لقنلاب ال لقعلاب ٌناميإو «ّنظلاو مهولا ُليوأت لحارملا هذه ّيط لبق تاليوأتلا هذه ّلثم نإف
 .ءاشنإ ال ملكتملا دارمب ٌرابخإ وهف حيحصلا ليوأتلا امأو .دساف ليوأت وهو «مارملا ىلإ ٌلصوم ٌداهتجا ال ماهوألا هب

 فلسلا لوبقو «هدكؤت ةحضاولا نئارقلاو ءعضولاب رهاظ ىنعم ظافلألل ناك اذإ اميس ال [ليوأتلا زوجي الو]

 .«ةمدتلا» يف ليصفتلا ديزمو .ليوأت ال فيرحت اهيف ليوأتلاف «هديؤي اًعامجإ فلخلاو

 [ةلالضلا يواهم نم هيبشتلاو يفنلا]

 هيبشت هيف نوكيالو «لازتعالاو جورخلا نيب لادتعالا نأل :هيزنتلا بصي ملو لز «هيبشتلاو يفنلا قوتي مل نمو :هلوق
 نم نآشني ليطعتلاو هيبشتلا نإف ءافنآ تبث امك ةيؤرلا يف اميس ال .هناحبس قحلا تافص نم ةفص يأ يف ليطعت الو

 اوهّبشو اوعرتخا مهضعبف .طيرفتلاو طارفإلا أشنم وه اذهو ءدهاشلا ىلع بئاغلا سايقو «ةيئزحلا لوقعلا ٍتاقمعت

 دخوملاو ءاّمتص دبعي هّبشللاو ءاّمدع دبعي لطعملاف ءاًلصأ هتافص نع هولّطعو اوعرتخا مهضعبو «هتافص يف هقلخب هللا

 .اذمص دبعي

 [هيبشتلاو ليطعتلا يفن]

 .هتافصو هتاذ يف يأ ١(« :صالخإلا) (يَدَحُأ ُهللَأَوْه لُكإت :ىلاعت هلوقل :ةينادحرلا تافصب فوصوم :هلوق

 وُي مَلَو دلي ْمَل يادَمَّصلَأ ةللأ)» :ىلاعت هلوقل :ةينادرفلا توعنب توعنم :هلوق

 -- ف :صالخإلا) «(زذحأ اًوفُك ل نكي لَو :ىلاعت هلوقل :ةيربلا نم دحأ هانعمب سيل :هلوق

 مه فلؤملا نم ًةفاضإ اهلاخأ .(ق) يف تسيلو :(ج) نم ةذوخأم «حصي الا ةملك م

 نم باتكلا يف تتبثأ ,باتكلا خسن عيبمج يف ةدوجوم ةقيواحطلا» نتمل ةميدقلا ةخسنلا نم باتكلا يف ْتَيِبنَأ «باتكلا خسن عيمج يف ةدوجوم ةلمج نيتفوقعملا نيب ام م
 .101/4 :مقرب .دنبويد مولعلا راد ةيمالسإلا ةعماجلا ةبتكم يف ةدوجوملا



 دحأ هانعمب سيل :هلوقو «ليطعتلا يفنل نمضتم تابثإ «ةينادرفلاو ةينادحولا تافصب فوصوم» :فتصملا لوقف -

 يفن الو ضحم تابثإ ال ءطيرفتلاو طارفإلا نيبو يفنلاو تابثإلا نيب طسو لدع هللا نيدف .هبيشتلل يفن «ةيربلا نم
 دعب دحوتلا تابثإ اهيف لب .تاوذلا تابثإ اهيف الو تاذلا راكنإ اهيف سيل ءديحوتلا ةملك يف تاذلا ةلأسمك «قلطم

 .ددعتلا راكنإ

 هباشت تسيل اهنأ :يفنلاو ءاَدبأو اًلزأ هيف ةدوجوم ةتباث اهنأ :توبثلاف «يفنو توبث اه تافصلا ةلأسم اذكف
 «قلخلا نأش نم هباشتلاو رثكتلاو ددعتلا نأل ؛تعنو ةهج ْيأ نم قلاخلا لثم قلخلا نوكي نأ نكمي الف «قلخلا
 هل ٌلاثم الو هّلثم نكمي ال نأب ,قلاخلا لثم قلخلا نوكي نأ نكمي الف «قلاخلا نأش نم ةيدحألاو دٌحوتلاو ةدحولاو
 دحأ «نيرمألا نيب ٌرمأو ٌلادتعالا وه اذه .ّدنو ّدضو لاثمو لثم قلاخلل نوكي نأ نكمي ال امك ىل ٌدنالو هل ٌدضالو
 .اًطرف امهرمأ ناك «لازتعالا :رخآلاو .جورخلا :هيبناج

 تابثإلا تئش نإف .لدعلاو طسوتلا وهو «تاذلا لثمك تافصلا يف تابثإلاو يفنلا نيب عمجلا :نآرقلا ةقيرطو

 يودع - ؟؟ :رثمل) ( ةيزيكحلا زيِرعْلأ َوْهَو :ةروسلا رخآ ىلإ «وه ا هكا ال ىلا هللآ َوُه» :ًارقاف تافصلا يف
 01١. :ىررشلا)  ةْرْريِصَمْأ ُعيِمّسلَأ َوُهَو ةئَش هلْغِيُك َسْمَلإِ :ًأرقاف يفنلا تش نإو

 فصولاو .هيواسي هل َريظن ال يأ «ةينادرفلا توعنب"» :هلوقو «ههباشي هل ّلثم ال يأ «ةينادحولا تافصبلا :هلوقف
 قرفلاب ليقو «ةينادرفلاو ةينادحولا كلذكو .لعفلل ٌثعنلاو تاذلل ُفصولاف «نابراقتم :ليقو «نافدارتم تعنلاو
 .تافصلل ةيئادرفلاو .تاذلل ةينادحولا نأب :امهنيب

 [ديدحتلا نع ئرابلا هيزنت]
 ُهللأ َناكَوإَع :ىلاعت هلوقلو «(155 :ءاسنلا) «(قاَطيِعُت ٍءْىَش لحب هللا َناكَوإِي :ىلاعت هلوقل :دودحلا نع هللا ىلاعت :هلوق
 ردصي ام عيمجتبو هلاعفأو هتافصو هتاذ ٌدح يف دودحم [لكي] هاوس ام لك نأ هنايبو 01١(. :ءاسلا) 4 تاَميِكَح اًعِسَو

 لك نإ :لاعت هلوقلو 5١ :رجحلا» ((ووُلعُم رد الإ دهون اَمو ,ُةئيآَرَح اًئَدنج اّلِإ ءْيَش نم نإَوإ# :ىلاعت هلوقل ؛هنم
 هيلع لمتشت ام عيمجبو هحورو هندبو هتقاخ يف هرادقمب ٌةودحم ءيش لك نأ تبثف 44 :رمقلا) ارقي مفلَح ٍءَْغ
 .نأشو لاح يف اهنع زواجتت نأ نكمي ال «دودح ' امل ريداقملا هذهو هسفن

 ُهئْقَلَخ» :للاعت هلوقل ؛اهلعاجو اهقلاخ هنأل #3 هللا الإ سيل ريداقملا هذه رّدقملاو دودحلا هذه دّدم نأ مولعمو
 لكب ٌطيحملا نوكي نأ نكمي فيكف ءابي طيحم هللاو .هللا ةطاحإ يف اهلك تادودحملاو دودحلا هذهف .4 ارث :هلوقلو
 -ِ .نيّدضلا عامتجا مزل الإو ؟هل ةقولخملا ءايشألا هذهب اًطاحم ءيش

 ومشم عينجو ةحورو هندب و .هسفن تالومش حوهحو هندبو هتقلخل يأ «الا 0)
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 عامتجال ؛لاحم اذهو «قلاخلاو قلخلا ىواستي الإو هّدح ال سيل هتافص نأو ءّدحب ةدودحم ريغ هتاذ نأ :ىنعملاف -

 - هناحبس - هنأ نيتميركلا نيتيآلا نيتاهب تبثف .دودحم َريغو اًدودحمو ءاقولخمو اًقلاخ دحاولا ءيشلا نوكي نأب ءنيّدضلا

 طيح .هتطاحإل الو هتعسول الو هئاهتنال الو هئادتبال ّدح ال ءاّدبأو اَلزأ تافصلاو تاذلا بسحب دودحلا نع ٍلاعتُم

 .اهداجيإ ىلع هتردقو هملعو هتّرقب اهّلك تامودعملا طيحيو .هلعفب اهَّلك تادوجوملا
 م :قلعلا) :ةنْعْجُلأ َكَبَر ّلِإ َّنِإ# :ىلاعت هلوقلو «(4* :مجدلا) 2: قتلا كبَر لل 38 :ىلاعت هلوقل :تاياغلاو :هلوق

 .0 :ةرقبل) (ةئْريِصمْلا َكْيلَو اير َكَئاَرْفْغل :ىلاعت هلوقلو 5٠١(« :ةرقبلا) © رمألا عجرم هللأ لَو :للاعت هلوقلو
 - هناحبس - وه ريصي الو عجري الو يهتني الو «هيلإ ريصيو عجريو يهتتي ءيش لك نأ ىلع ةميركلا تايآلا هذه لدت

 هنأ تبثف ءهيلإ يهتني ىّهتنم هلل سيلو هناحبس هللا وه ىهتنملا اذهو .هيلإ يهتني ىهتنم ءيش لكل نأ هنم تبنف «ءيش ىلإ
 .«ةمتتلا» يف هليصفتو .هانتم ريغو دودحم ريغ وهف .ءاهتنا الو هل ٌدح ال كلذك .ءاهتنالا دودحو تاياغلا نع ٍلاعتم

 ! َمَلَو دِلَي مل تادَمَّصلَأ هللآإ» :لاعت هلوقل :ءاضعألاو ناكرألاو :هلوق

 .0 :صالخإلا) (ةيَذَحَأ هللأ َوْه لكل :ىلاعت هلوقل ؛أّرجتي ال دحأ ىلاعت هللا نأو «ةيهاملا ءازجأ نم نوكت ءاضعألاو

 اًوضع ىقيي الإو «هنع اًريمتم رخآلا رضعلا ريغ وضع للك نأل ؛ضيعبتلاو قيرفتلا ىنعم ء ءاضعألا يف نوكي اًضيأو

 قيرفتلاو ضيعبتلا نع ءيرب هتيدحأل ىلاعت وهو .اًضاخ

 آذإ َدوُرمَأ اَمَّنِإإَع :ىلاعت هلوقل ؛باستكالاو ب بسكلا نع لاعتم وهو «باستكالا ىنعم حراوجلا يف نوكي اًضيأو

 .ءاضعأو ناكرأ هل سيل هنأ تبثف .(07 :سب) 4: ُنوكَيَف نك هل َلوُقَي نأ اَتْيَش َداَرأ

 بابسألا هذه نكلو ءرمخآ ءيثل اًببس اًئيش لعجو ءايشألا نم ءايشألا قلخو «بابسألا عضو ىلاعت هنإ ءمعن

 .زجعلاب ال ةمكحلاب وهف ؛بابسألا نمض يف هلاعفأ راهظإ ايو ءاهيلإ جاتحي هنأ ال هناحبس هيلإ جاتحت هل ةقولخت اًضيأ
 «مدقلاو ءهجولاو ءديلا لثم «ةنسلاو باتكلا يف - هناحبس - هيلع تقلطأ نإو ناكرألاو ءاضعألا ءامسأ نأ الإ

 اهانعم لب «ةيرشبلا ءاضعألا يناعمك اهانعم سيل نكل ؛كلذ ريغو :ةرصاخلاو «قاسلاو «نيعلاو «لمانألاو .عباصألاو

 عيمج تايمسم اذكه ءانلاعفأك تسيل هلاعفأو ءانتافصك تسيل هتافصو ءانتاوذك تسيل هتاذ نأ امكف «هنأشب قيلي امك

 مامإلا لاق امك لاقيو ؛ةيقيقحلا اهيناعم ىلع ءامسألا هذه لمحت نأ ملسألا قيرطلاف ءانتايمسمب تسيل ءامسألا هذه

 -  ءاههنك كردي ال هنأل '''.«ةعدب اهنع لاؤسلاو .بجاو اهب ناميإلاو ءلوهجم فيكلاو ؛مولعم اهانعم نإ :كلام

 ناكرألا نأ :هنايبو .0 - ١ :صالخإلا) 1

 «ةيمهجلا ىلع درلا» يف يمرادلاو ؛"7 5 /5 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو 4١١. :ص «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلا هاكح 0

 هك 6 :صا(ء١٠3 4 :مقرب



 91ه هل تاهجلا ءاوتحا نع ئرابلا هيزنت

 .ِتاَعَدَدْبمْلا ِرِئاَسُك ُتّسلا ُتاََلا ِهيِونَتاَل تاَوَدَأْلاَو

 .ءاش امب الإ هملع نم ءىشب نوطيحي الو ءاّملع اهب طاحي الو -

 عفنلا كلام وم أل ؛رّرضتي الو عفتني ال ءررضلاو عفتلا نع هزنم وهو «عافتنالا ىنعم اهيف ّنأل :تاودألاو :هلوق
 َنِم مُكَل ْفِلْئَي نَمَق لق :قلاعت هلوقل هامهدوجو يف هيلإ ناجاتحي ؛هتئيشمو هتدارإل ناعبات امحو ءامهّقلاخو ررضلاو
 نأ نكمي وأ روصتي لهف ١١(. :متفلا) ا( رايح قولمت امب ةلدأ ناك لب افك حُب َداَرأ وأ ارض نخب َداَرأ ْنِإ اًعْيَس هلل

 «نيّدضلا عامتجا مزل الإو ؟هل قولخملا ررضلا نع ررضلا قلاخ رّرضتي وأ ؟هل قولخملا عفنلا نم عفنلا قلاخ عفتتي
 .ررضلاو عفنلا ىلإ اججاتحمو ر ررضلاو عفنلا نع اًينغ نوكي نأب

 وهو ءريغلا نم لعفني ةيلب افتنالاو .ةيلعاف ةيعفانلا نأل ؛«عفتتملا» ال «عفانلا» ىنسحلا هتامسأ نم مسالا ْنألو

 .(6 :توبكنعلا) 3 َنيِيَلَعْلا ٍنَع ٍ ] ةلدآ َّنِإ]إ# :ىلاعت هلوق يفاني وهو «هلعف يف هريغ هب ديري امل لعفنمو لباق هنأ ال «ديري امل لاَعف

 تاودألا نم هريغ ىلإ جاتحيف «هتاذ ةوق نم ءيش ىلإ هلاصيإو هسفنب لامكلا نع ٍلاخ هنآب ولخلا ىنعم اهبف َنألو
 نوُكَيَف نكح هَل َلوُقَي نأ اَكْيَش َداََأ آذإإ» :ىلاعت هلوق يفاني وهو ءاهنم باستكالاب تالآلاو

 .(6 :صالخإلا) (؛ةرْدَمّصلأ ةللآإم :ىلاعت هلوقل ؛دمص هنأ عم ةيدمصلا يفاني وهو .ريغلاب لامكتسالا ىنعم اهيف نألو
 .هيلإ جاتحي لكلاو «لكلا نع ينغ هنأ :هانعمو

 يف تالآلاو تاودألا نع ىلاعت - هركذ لج - هنأ تبث باتكلا نم صوصنلا تارابعب ةرّبعملا هوجولا هذهبو
 .اًريبك اًولع كلذ نع ىلاعت ءزجعو جايتحا ريغ نم هتمكح تحت اهلمعتسيو ءاهقلخيو ءاهقلخ هنأ الإ «هلاعفأ

 [هل تاهجلا ءاوتحا نع ئرابلا هيزنن]

 ءيشلا ءارو امو ٠١". :جورب لاذ تيت مهيآَرَو نم هللا : للعت هلوقل :تاعدنبملا رئاسك تسلا تاهجلا هيوحت ال :هلوق

 لكب طيمم هنأ :هانعمف ؛مهتارو نم طيحي هللا ناك اذإو «ةتسلا هبناوج نم هريغ ىلإ هنم جراخلا هفرط وه :بناج لك نم
 اطيح ناك نّمو «فارطألا عيمج نم ءيشلا طيحت ٍءيش لك ءارو نم ةهجلا نأل ؛هنم ةجراخلا هبناوج عيمجو تسلا هتاهج

 طاحمو طبحم هنأب نيّدضلا عامتجا مزل الإو «ءينلا ءارو نم وأ ءيشلاب طاحي نأ نكمي ال ؛ءيش لك ءارو نمو ءيش لكب
 .هل تسلا تاهجلا ءاوتحا نع ٍلاعتمو هزنم هنأ تبثف لاحم وهو

 التم قوفلا ةهج ذخأ نإ هنأل ؛اهب اًطيحم هنوكل ؛اهنييعتل ٌرايعمو اهُدَّدححو تاهجلا ىلع واح هنأ اًضيأ هنع تبث لب
 ءيبث طبه ولو :ءيش هنود سيل نطابلا :وهف تحتلا ذخأ نإو ,ءيش هقوف سيل رهاظلا :هتفص نأل ؛ءيش لك قوف هللاف
 -  .قلطملا نودلاو قلطملا قوفلا وهف '''ءثيدحلا يف صوصنم وه امك هللا ىلع طبه ىرثلا تحت ام ىلإ شرعلا نم

 .(87 :سي)

 هلع ةريره يبأ نع [(7544) :ح «ديدحلا ةروس :ب .نآرقلا ريسفت :باوبأ يف] يذمرتلا هجرخأ يذلا ثيدحلا دارأ
 - يذلا ام نوردت له» :لاق مث .«ضرألا اهنإف» :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق !؟مكتمت يذلا ام نوردت له :اًهوفرم
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 © عرشم ؟س

 ْذَقَو َقَح ٌجاَرْعِمْلاَو

 نيمي ربتعي الف .هنم نيميلا ةهج ثبثي اذكف «هتيتحت تحت تايتحتلا عيمجو ؛هتيقوف تحت تايقوفلا عيمج نأ تبث اذإو -

 ٍلاَمِقلأ ٌبِدَحْضَأَوو «(897 :ةعقاولا) ((#:نيِيْلأ ُبلَحْضَأ آم ِنيِيَيْلآ ٌبلَحْضَأَوإِ :ىلاعت هلوق هنمو «نيمي هيدي اتلكو ءهب الإ

 عيمج فلخ وهو «لوألا وه هنأل ؛اهدوقي ءاهمامأو تانئاكلا عيمج مادق وهو 4١(. :ةعقاولا) :لاَمِقلأ ُبدَحْصَأ آَم

 عيطملا نيب زيبمتلا دعب رشحملا يف ىلجتي وهو .(58 :رعصقلا) 4 َنيِخِرَوْلا نحن اًنكْوإَي :ىلاعت هلوقل ؛اهثراوو تانئاكلا

 «''. طارصلا ىلإ نوشمي هفلخ قئالخلا عيمجف ؛طارصلا ىلإ سانلا دوقي «قفانملاو صلخملاو ءمرجملاو

 ؛تاهجاو تالا عج ئايعمو ؛فلخاو مادقلاو لاسشلاو ييلاو تحتلاو قوفلا دع هنأ تب لجلب

 ىلع حضاو ليلد اذهف «ريغ ال هتاذ وه تاهجلا رابتعا رايعمف .6 :ةرقبلا) ( هلدأ هج جو َمََق أولو اَمَتْيَأَف)ِ« :ىلاعت هلوقل

 .دكقس فنصملا ىعدم وه اذهو ءاهب طيحيو اهيلع يوحي وه لب .تسلا تاهجلا هيوحت ال هنأ

 [قح ينامسجلا جارعملا]

 .0 :هرسإلا (اَضقَأْلا دجَْمْلا ىلإ حاَرْخأ دجنلا َنِم اليل ديِنَعب ئرشُأ ىلا َناَحَبْسل :ىلاعت هلوقل :قح جارعملاو :هلوق
 ىلإ سدقملا تييلا نمفا .ءارسإلا نم ةيالا؛ ةصخلاو م سدقللا ت تيبلا لإ ةكم نم :ءارسإلا نم لو وألا ةصخلا هذه

 5-620١ :مجنلا)

 يأ - ديعلا نإف ؛(١ :ءارسإلا) (وِدَبَعِب ئَرْشُأإل : ىلاعت هلوقل ل ؛ينامسججلا جارعما ىلإ ةراشإ 2

 .اهحورب بهذ# وأ .(هحورب ىرسأ» :ليق الإو ءطقف حورلا ال ءحورلاو مسجلا عر ومجم - ةفيرشلا هتاذ

 عبس دع ىتح «ةنس ةئام سمخ ةريسم امهنيب .ىرخأ اًضرأ اهتحت نإف» :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟؟كلذ تحت -

 ضرألا ىلإ لبحب متيلد مكنأ ول هديب دمحم سفن يذلاو» :لاق مث . ةنس ةئام سم ةريسم ٍنيَضرأ لك نيب «نيِضرأ

 اذه :لاقو .©* :ديدحلا) « يلع ٍءيَش لب َوْهَ ٌقِطاَبْلَو رهظلَو زجالاو َُْو الآ رغط :أرق مث امللا ىلع طبط ىلفسلا

 .هجولا اذه نم بيرغ ثيدح

 ءاعوفرم 5# دوعسم نبا نع (91/71) :ح ؛«ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ يذلا ليوطلا ثيدحلا يف كلذ درو ٠

 ءاّهلإل انل نإ :نولوقيف» :لاق ؟؟سانلا قلطنا امك نوقلطنت ال ءمكل ام :لوقيف «مهيتأيف ّلَجََع ٌبرلا لثمتيفا :هيفو
 :لوقيف» :لاق .«اهانفرع اهانيأر اذإ ًةمالع هنيبو اننيب نإ :نولوقيف ؟هومتيأر نإ هنوفرعت له :لوقيف .دعب هانيأر ام

 مرق ىقبيو ءٌقبط هرهظب ناك نم ّلك ٌرخيف ءقاس نع فشكي كلذ دنعف» :لاق .«هقاس نع فشكي :نولوقيف ؟يه ام

 -ِ ...نوملاس مهو دوجسلا ىلإ نوعدي ناك دقو .نوعيطتسي الف دوجسلا نوديري ءرقبلا يصايصك مهروهظ



 قل قح ةعافشلا

 َءاَش اَمب هللا ُهَمَرْكَأَو ءالْعْلا َنِم هللا َءاَم ُتْيَح لإ َمُك ِءاَمَّسلا لإ ةَكَقَيْلا يف ِهِصْخَقِب َجِرْعَو
 .ىكوأ ام هِدْيَع ّلِإ كو

 :مُهَل هللا اَهَرَحَذا يلا ُةَعاَفَشلاَو .َح ِيمأِل اناَيِغ هب اع هللا ُهَمَرْكَأ يِدَّلا ُضْوُخلاَو

 دعبتسيال اًيحور وأ اًيمانم ناك نإ جورعلا نآل ؛ةظقيلا يف الإ ميقتست ال يهو ,ةزجعم هنأل : ... هصخشب جرعو :هلوق

 .زاجعإلا ىنعم هيف ىقبي الف ءاَضيأ يبنلا ريغل نكميو
 | قح ضوخلا]

 لاق .0 :رثوكلا) < :ركْلأ َكتْيَطْعَأ آن« :ىلاعت هلوقل :نح هنمأل انايغ هب ىلاعت هللا همركأ يذلا ضوحلاو :هلوق
 ««ريثك ريخ هيلع ََّمَتَرَع بر هيندعو «ربن هنإف» :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :انلقف «؟رثوكلا ام نوردتأ» :ِيِلَي هللا لوسر

 أمظي مل برش نمو برش ّيلع رم نم ءضوحلا ىلع مكطرف ينإ) :1 هللا لوسر نع يراخبلا ىورو ' '.ملسم هاور
 دقو .اًياحص نوثالثو ٌّمضب ةباحصلا نم اهاور هرتاوتلا ّدح غلبت ضوحلا ركذ يف ةدراولا ثيداحألاو 2” هاّنبأ
 '”'.عجاريلف ءاش نم ؛«ةياهنلاو ةيادبلا»ب ىمسملا ريبكلا هخيرات يف لس ريثك نبا ريبكلا ظفاحلا اهقرط ىصقتسا

 [قح ةعافشلا |

 (558 :ةرقبلا) ( فن ل ! ةذتنع ْعْفْشَي ىلا اذ نم :ىلاعت هلوقل 'ر رابخألا ىف ي

 مُهَو ئّطئزأ نال َنوُعَفْمَي اَلَوإت :ىلاعت هلوقلو 5+ :ابسد 4مل نأ نم
 مهئابآو مهئايلوأ ةعافش ىلع سانلا لكتي الثل ؛يفلاب ةعافشلا [ركذ] أدب 02 :ءايبنألا) 43 نرفيَفُم هيَيْشَخ نم

 5 .نيحلاصلا

 ىلع نوّرميف ءاوٌرُم :لوقيو» :لاق «(ةّلزم ضحد فيسلا ّدحك هرثأ ىقبيف هرانلا يف ّرمي ىتح مهمامأ ّلَجيَرَع برلاو -

 قرط نم يناربطلا هلك هاور :(18851) :ح .(570- )1١//711 «دئاوزلا عمجم» يف يمثيحلا لاق 1... مهرون ردق
 .ةقث وهو ءّنالادلا دلاخ يبأ ريغ .حيحصلا لاجر اهدحأ لاجرو

 [(845) :ح «قءارب ىوس ةروس لك لوأ نم ةيآ ةلمسبلا :لاق نم ةجح :ب ؛ةالصلا :ك يف] (ملسم حيحص) عجار 0

 .اًصوفرم هن سنأ نع
 .اعوفرم امه دعس نب لهس نع [(5085): ح «ضوحلا :ب «قاقرلا : ك يف] يراخبلا هجرخأ 0

 .(غا75- 177/19) «ةياهنلاو ةيادبلا» عجار ىر



 رانلا لهأو ةنجلا لهأب الزأ هللا ملع 538

 اَري ال ٌفدِحاَو ٌةَلمْج َراَكلا ُلُخْدَيَو َةَنلا | لدي نم دع هَ مل امم ىلاَعت لا ْدَقَو

 ُهتوُلَعفَي ْمُهّنَأ مُهنِم َمِلَع ايف ْمُملاَعَْأ َكِلدَكَو ُك فنه ْضَقْتُي و ٍدَدَعْلا َكِلَذ يف

 :اهيف ةدراولا ثيداحألا هيلع لدت امك ؛عاونأ ةعافشلاو -

 '.رئابكلا لهأل ةعافشلاو ١- .باسحلل قئالخلا عيمجل يهو :ىربكلا ةعافشلا ١-

 كلذ ريغو ؛ةاجنلا دعب مهجرادم ءاقترال ةعافشلاو - .راثلا يف مهوخد دعب نينمؤملا ةاصعل ةعافشلاو -1*

 «نينمؤملا نم مهريغو ظاّفَحلاو ءءاحلصلاو ؛ءادهشلاو ؛ءاملعلاو ,ةكئالملاو «ءايبنألا :عاونأ ةدع نوعفاشلا اذكو
 .الّضفمأ ”'ثيداحألا يف درو امك

 [قح قائيملا]

 ْمُهكيَرَذ نجروملغ نم َمداَع نب نِم َكّبَر َدَحَأ اإَوإ» :ىلاعت هلوقل :قح هتيرذو مدآ نم ىلاعت هنلا هذخأ يذلا قاشيملاو :هلوق 0
 00079 :فارعألا) أ لب أول اق عُحَبَرِب ُثْنَلَأ ْمهِيْشَأ ّلَع َُهَدَهْمَأَو

 [رانلا لهأو ةنجلا لهب الزا هللا ملع]

 هملعل راهظإ وهو 040 :ىروشلا) ٍةَتَجْلأ ىف ٌقيِرَف# :لاعت هلوقل : ... لزب ملامبف هللا ملع دقو :هلوق
 ٍءْئَش لك ىَضْخَأَو ْمهْيَدَل اَمب ظاَحْأَوت :ىلاعت هلوقلو 0 :ةلماجللا) (ةديِلَغ ٍءْئَغ لكي ةلدأ ني :ىلاعت هلوقلو .قب

 .ةطاحإلا يف ةلخاد اًضيأ دادعألا هذهو .(18 :نجلا)
 اَمْو ْمُكَقَلَخ ةللآوإب :الغ هلوقل ؛ىلاعت هنم ةقولخ لامعألا نأل :هولعفي نأ مهنم ملع امبف مهلاعفأ كلذكو :هلوق
 مهلاعفأف 0014 :كلت# (َّقّلَخ َْم ْمَّلْعَي اَلأإ# :ىلاعت هلوقل ؛هقلخ لبق هملعي هقلخت ام لكو ؛(57 :تافاصلا) 4 َنوُلَمْعَت
 .هولعفي نأ مهنم ملع اميف

 نم رئابكلا لهأل يتعافشا» :[(497719) :ح .ةعافشلا يف :ب ءةنسلا :ك] يف اًهوفرم سنأ نع هدنسب دواد وبأ جرخأ 0
 .771/1 /5 «حيتافملا ةاقرم» يف يراقلا يلع ةمالعلا هححصو .«ينمأ

 :اًعوفرم 2 نيصح نب نارمع نع درو ام :اهنم «ريثك :ثيداحألا نم ٍةَْي دمحم انيبنو انديس ةعافش يف دراولاو "

 ةفص :ب :قاقرلا :ك يف يراخبلا هاور :«نييمنهجلا نوّمسي «ةنجلا نولخديف هْكلَو دمحم ةعافشب رانلا نم موق جرخيا
 .(56750) :ح «رانلاو ةنجلا

 :ةثالث ةمايقلا موي عفشي» :اًعوفرم «0# نافع نب نامثع انديس ُثيدح ءاملعلاو ءايبنألا ةعافش يف دراولا نمو
 - يقارعلا نيزلا لاق .(4717) :ح :ةعافشلا ركذ :ب .دهزلا باوبأ يف هجام نبأ هاور ءاءادهشلا مث ءاملعلا مث ءايبنألا



 3 ميتاوخلاب لامعألا

 ميِتاَوَخلاِ ُلاَمْعَأْلاَو هل َقِلْخ اَنِل َرَّسَيُم هه لكَ

 [هل قلخ امل رّسيم دبع لك]

 :ددينَمَف :ةرئشخلاب قّدَصَو 2 ققَّكَو ىطْغَأ نم امك : لاعت هلوقل هل قلخ امل رسيم لكو :
 -0١(. :ليللا) ا: ئَرْشْغْلل داُرِسَيْلَسَف 3.قشخلاب بّدكَو هدي ا

 [ميتاوخلاب لامعألا]

 عك يأهل مدخأ نم بقيد زا ةفو ات وز نين إل : ىلاعت هلوقل :ميتاوخلاب لاسعألاو : هلوق

 كح ِتاتيَّسلأ نومي نب دل  ةيوقلا يسيل ١ للاعت هلوقلو ١ :نارمع لآ) ميلا ٌباَذَع ْمُهَل كيتلؤأ هدب ئَدتْنأ ولو
 اذ راَقُك ْمُهَو َنوُبوُنَي َنيِدّلآ اَلَو نكْلآ ثَبُت ِفِإ لاَق ُتْوَمْلآ ْمُهَدَحَأ َ َمَضَح

 43 مفر) ةملك هيف فاضأ لب ؛1ميلأ باذع مه كلو اوتامواو ورفك نيذلا نإ» :هلوقب 35 قحلا فتكي مل
 لب ءطقف رافكلا توم نايب سيل انه دوصنملاف .رفكلا ىلع اوتام لب ءطقف اوتومي مل مهنإ يأ ءداهشتسالا لحم و وهو
 ةايتلؤوأإ :هلوقب - هناحبس - هللا هنيب يذلا ديعولا هيلعو ءرفكلا وهو ءاهيلع اوتام يتلا ةريخألا مهتلاح نايب دوصقملا

 لمدحي 4أوُاَمَو اوُرْفَك َنيِذلا َّنِإل :هلوقب ىفتكا ول هنأل ؛ٌناَثُك ْمُهَوَزل : ةملكب الإ كلذ ىتأتي الو .4ٌميِلَأ ٌباَذَع ْمُهَل
 نايب اذه ناكف .توملا لبق ناميإلا لوبقو ةبوتلاب هللا دنع نمؤم هنكلو ءانرظن يف اًرفاك ناك يذلا لجرلا تام ول هنأ
 كميل ٌتاَذَع ْمُهَل كيتَلْوُأ)م :هلوقب هللا مهدعوأ يذلا ءازجلا اهيلع بترتي يتلا هتلاح ال ءرفكلاب فرعي ناك لجر توم
 ةربعلا نأ هنم ت تبثف (ٌراّفُك ْمُهَرإي ةملك فاضأف ؛نيرفاك وأ نينمؤم اوتام ءاوس ءاقلطم مهتلاح ىلع ءازجلا قبطني الو

 .عطاق ال لمكم توملا نإف ؛توملا اهيف عقو يتلا ةريخألا ةلاحلل

 يتلا ةريخألا هتلاخ عبات ءشلا قاع مكح نأ هنم ملعف هدبألا ىلإ توملا اهب نرق يلا ةريخألا ةلاخما لدبتت الو
 لهآ لمعب لمعيل لجرلا نإ» ' ":نيحيحصلا يف امك لي يبنلا هلاق ام ىنعم اذهو .اهب لمعلا متتخاو هيف ترقتسا
 - ا لما م وهو «ياقل ودي |ريق رانلالهأ لمعي لمعيو ءرانلالهأ نم إو «يدانلل ديب ابق نجل

 .فيعض دانسإب نافع نب نامثع ثيدح- نم هجام نبا هأور :(34) :ح(14/1) ؛ءايحإلا ثيداحأ جيرخت» يف -

 يذمرتلا هاور ««ميهت ينب نم رثكأ يتّمُأ نم لجر ةعافشب ةنجلا لخدي# :يي هئيدح نيدمؤملا ةعافش يف دراولا نمو
 :يذمرتلا مامإلا لاق .(7878) :ح .باسح ريغب افلأ نيعبس لوخد :ب «عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفص :باوبأ يف
 .بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه

 ؛ملسم حيحصااو .(18448)و (1707)و (4701/) :ح «ربيخ ةوزغ :ب «يزاغملا :ك ين «يراخبلا حيحص) عجار ('

 دَمَأ نطب يف ّيمدآلا قلت ةيفيك :ب ءردقلا :ك يفو .("07) :ح هَّسفن ناسنإلا لتق ميرحت ظلغ :ب « ناميإلا :ك يف
 ,(0ال150:ح



 هيف ضوحلا نع يهنلاو «ردقلا ةلأسم ل

 .هللا ِءاَضَقِب يِقَه ْنَم ْيِقَّنلاَو هللا ِءاَضَقِب َدِعَس ْنَم ُديِعّسلاَو
 .ٌلسْرم يَ الو برقم ُكَلَم َكِلَ لع غلَي مل دِقْلَح يف لاعت هللا ٌرِِرَدقْلا لْصآَو

 لوصأ ىلع ةلمتشملا ةميركلا ةيآلا هذه حرش ثيداحألا هذه لثمف .«ميتاوخلاب لامعألا امنإو» ' ”:يراخبلا دازو -
 .ةرخآلاو ايندلا يف ميتاوخلاب اهتربع نأ :ناسنإلا لامعأ عيمجل ةيلك ةدعاق يه لب ««ميتاوخ اب ةربعلا»

 | هللا ءاضقب امهالك ءاقشلاو ةداعسلا]

 ؛هتئيشمو هللا ءاضقب امهالكو «ةلالضلا ىه ةواقشلاو .ةيادحلا يه ةداعسلا نأل : ... هللا ءاضقب دعس نم ديعسلاو :هلوق

 ةيادهلا نإ :لاقي وأ .( - د :رمزلا) «لضُت نِم هَل اَمَق ذأ دْيَي نَمَو قاداَه ْنِم هُدَل اَمَف ُهللآ ٍلِلَضُي نمو :ىلاعت هلوقل

 راثآلا تناك اذإو ' '««همأ نطب يف» :ةملك هيلإ ريشي امك «ناسنإلا يف نيتنماكلا ةواقشلاو ةداعسلا راثآ نم ةلالضلاو

 .امهقلاخ وه هنأل ؛هتئيشمو هئاضق نم نوكي نأ ىلوأ رثؤملاف ,هتئيشمو هللا ءاضق نم

 [هيف ضوخلا نع يهنلاو ؛ردقلا ةلأسم]

 لقعلا نم هلئالد قبس امك «نيدلا دئاقع نم ةيعطق يهف ردقلا ةلأسم سفن امأ :هقلبخ يف هللا ّرس ردقلا لصأو :هلوق

 لصأ نآ الإ ,ماهفألاو لوقعلا زجعت ال «ةيلقع اهمكحو ةلأسملا سفنف .«ةمدتلا» يف ءاضرلاو ةئيشملا نيب قرفلاو .لقتلاو

 «نولأسُي مهو «لعفي امع لأسُي ال «ىلاعت هلاعفأ نم لعفو «ماهفألاو لوقعلا ءارو هللا رارسأ نم رس هساسأو ريدقتلا
 3 .هردقو هللا ءاضقب ءيش لكف ءاريدقت هردقف ءيش لك قلخ وهو

 .(31495) :اًضيأو «(57019/) :ح «ميتاوخلاب لمعلا :ب .ردقلا :ك يف «يراخبلا حيحص» عجار 0

 [ 5 :ح فتيرذو مدآ قلخ :ب «ءايبنألا ثيداحأ :ك يف] يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يف ةملكلا هذه تدرو ('

 اذإف .ٌةغضم بر يأ ٌةقلع بر يأ ٌةفطن ٌبر يأ :لوقيف ءاّكلم محرلاب هللا لكو١ :اًوفرم هد كلام نب سنأ نع
 يف كلذك بتكيف ؟لجألا امف ؟قزرلا امف ؟ديعس مأ ّيقشأ ؟ىثنأ مأ ٌركذ ءّبر يأ :لاق اهقلخ يضقي نأ هللا دارأ
 .ههّمأ نطب

 :(5504) :ح ؛مهيلع هللا تاولص ةكئالملا ركذ :ب .قلخلا ءدب :ك يف يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يفو

 نإ) :اًعوفرم ء دوعسم نب هللا دبع نع (8777) :ح ّمأ نطب يف ّيمدآلا قلت ةيفيك :ب ءردقلا :ك يف ملسمو

 ءاكلم هللا ثعبي مث ءكلذ لثم ًةغضم نوكي مث ؛كلذ لثم ًةقلع نوكي مث ءاّموي نيعبرأ همأ نطب يف هقلخ عمجي مكدحأ

 مكنم لجرلا نإف .حورلا هيف خفني مث ,ديعس وأ ّيقشو .هلجأو هقزرو «هلمع ْبتكا :هل لاقيو «تاملك عبرأب رمؤيف

 هنيب نوكي ام ىتح لمعيو ءرانلا لهأ لمعب لمعيف هباتك هيلع قبسيف «عارذ الإ ةنجلا نيبو هنيب نوكي ام ىتح لمعيل
 .«ةنجلا لهأ لمعب لمعيف باتكلا هيلع قيسيف ؛عارذ الإ رانلا نيبو

 .يدي نيب يتلا خسنلا بسح كم حراشلا هركذي مل ثيدحلا صن نكل



 دوقفمو دوجوم :ناملعلا ملعلا
 ١

 رّدَحلا ٌلكَرَدَخلاَ ِناَيْغَّكلا ة ٌةَجَيَدَو ِناَمْدلا مَلُسَو ِنإَلْدِخلا ةَعيِرذ َكِيَذ يف ُرظَعلاَو ٌةحَعَكلاَو

 همام نع ْمُهاََتو مان نع ردقلا مع ىو لاقت لاند ووو انفو ارت كلذ نم

 مقسخ ذو دقق لعق هَلأَس ْنَمَق 4 نولكل4 ْمهَو لعْفَي اَمَع لدي الإ» :َلاَعت لاق امك
 'ريروكلا نم ناك هللا باتك مح كر نمو لا بانك 22-7

 يف َنيِخِساَبلا ُةَجَرَد َيِهَو «َلاَعت هللا ِاَيِلْوَأ ْنِم ُهُبْلَق ٌرَوَتُم َوُه ْنَم ِهْيَلِإ ٌجاَتحي ام ةَلمُج اَدَهَق

 ل ٌدوُجْوَم ٍقْلَخلا يف ّنْلِع ِناَمْلِع َملعْلا َنَأِل ؛ملِعْلا

 .هتمكحلا ؛اًنيوكت هؤاشيف هب ىضري الو ؛هؤاشيو .هقلخيو «رفاكلا نم رفكلا ديري وهو «مهيلاعفأو ٍدابعلا قلاخ هللا إو -
 ةفاطل نم قدأ ةلأسم يهو ؛ميدقلاب ثداحلا طبر يهو ؛ىرخأ ةلأسم ردقلا ةلأسم ساسأو . هرمأل اني هاضري الو

 نم لضف .مهماهفأو قئالخلا لوقع اهعسي الو هللا الإ اهّتقيقح ملعي ال .ضومغلاو «ةقدلاو «رظنلا ةياغو .لقعلا

 هللا َدَحو نمف ءديحوتلا ماظن وهو كي 7 هلوسرو هللا هيب امب ٌعنقو هب ءاضرلاو هميلستب هل داقنا نم َيِدّحو هيف ضاحخ

 .هنم هللا انذاعأ .هديحوت هّييذكت ّضقن ردقلاب َبَّدكو

 [دوقفمو دوجوم :ناملع ملعلا]

 يهو ؛ةعيرشلا ملع وهو هانابثإو , اًيفنو اليصفتو ٌةلمج لسرلا هب ءاج ام ملع وهو :دوجوم قلخلا يف ملع :هلوق

 أولؤأ الإ رَكَّذَي اَمَو اََبَر اَنماَ َنوُلوُقَي مَلِعْلا ىف َنوُحِسَرِلَآَو» :ىلاعت هلوقل ؛ملعلا يف نيخسارلا ةجرد

 وه اذه .0/ :رثحلا) (أاوُهكنَأَف هنَع محله اَمَو ؛ ْئوُدُخَف ُلوَُلَأ ْمُكاَناَ آَمَوإي :ىلاعت هلوقلو «07 :نارع لاذ (:ببلألا

 اًعيرفتو اليصفتو ةلمج ةنسلاو باتكلا يف ام وهو ءاهريغو صصقلاو لائمألاو ربعلا نم هتاقلعتم عم دوجوملا ملعلا

 نع ىلاعت هلوقلو . نيمختلاو َنظلاب هيلإ ليبس الف «هرغ ىلع هللا هاوطف :نايسن ريغ نم دوقفملا ملعلا وهف هاوس امو ءاهيف

 ملع وهو ء(47 :ميرم) رس اًطْرِص كيخأ َىَعِبَتأَف َكيَأَي مل ام ملل نِم ٍنَآَج دق نإ ِتبَأتَي :الللع ميهاربإ

 رعشلاب :اولاق «؟اذ امب» :لاق .ةمالع لجر :اولاقو «لجر ىلع نومجيي سانلا ناك نوح لك يبنلا لوقلو .عئارشلا

 ('!(ةاكشملا) .«ةلداع ةضيرف وأ ةمئاق َةّنس وأ ةمكحم ةيآ ملعلا امنإ رضي ال ٌلهجو «عفني ال ٌملع» :لاقف .باسنألاو

 .ةلداع ةضيرف وأ «ةمئاق ةّنس وأ ,ةمكحم ةيآ :ةثالث ملعلا» :«ةاكشملا» ظفلو ؛«ةاكشملا» يف ظفللا اذهب ثيدحلا دجأ ملحد

 «[(1846) :ح «ضئارفلا ميلعت يف ءاج ام :ب ءضئارفلا :ك يف دواد وبأ هجرخأ .(«لضف وهف كلذ ىوس ناك امو

 كاردتسا صيخلت» يف هفيعضت نقلملا نبا لقن .(054) :ح .سايقلاو يأرلا بانتجا :ب ,ةنسلا :باوبأ يف هجام نباو

 -- «هلضفو ملعلا نايب عماج# يف ربلا دبع نبا هجرخأو )١١71(. :ح ,(58/5:*7) «يبهذلا



 ملقلاو حوللاب ناميإلا ١

 ُحِصَي اَلَو ٌْفْح ٍدوُقْفَمْلا ملل ٌءاَعّذاَو كفك ٍدوُحْمَمْلا ملهلا زاكنإت ُتوُقْفَم قلل يف ُمّلِعَو

 ِووُقْقَمْلا مْلِعْلا ١ بّلط ِكْرَت َدَو ِتوُجَمَمْلا مّلِعْلا ٍلوُبَقب الإ ُناَميِإْلا

 ُهَبَتك ٍءْيَش لع ْمُهْلُك قل عتتجلا ولف مقر ذَ هيفا ان يبت ملقا جلب مؤ
 ام ىلع ْمهَلُك قلخلا عتكجلا وَلَو ِهْيَلَع اوُرِدفَي ْمَل هناك َرْيَغ ْنْلَعْجَيل يك نأ هد لات ف
 .ةماَيِقْلا موي لإ ٌنئَكَوْه اَمب ُمَلَقْلا ٌنَج ِهْيَلَع اوُروَْي مل هناك ْهوُلَعْجَيِل هيف ىلاعت هللا ُهْبفْحَي مَ

 حورلا ةقيقح ٌملعو . همارم نع مهابتو :دمانأ نع هللا هافخخأ يذلا ردقلا رس ٌملعوهو : :دوقفم قلخلا يف ملعو :هلوق

 :اليلق اّلِإ ملعْلا َنِم مثيتوأ آَمَو [قَر ِرْمَأ نم حوزلأ ل جول نع كتولعنيوا) : :ىلاعت هلوقل ؛الثم
 : رُكَذ نم تنأ ميِف اهتم َناَيأ َةَعاَّملَأ نع كئوُلَعْسَي :ىلاعت هلوقل ؛اًلثم ةمايقلا تقو ٌملعو
 مهول 4غ ,اهئلخي ال بيعلا خواتم ءاتديوإ :ىلاعت هلوقل ؛بيغلا لوصأ ٌملعو . (14- 47 :تاعزانلا) «اهنهتنُم

 !]* :لاعت هلوقل ؛ ؛امهتقيقح وأ :مادعإلاو داجيإلا ىلع ةردقلا ةيفيك ٌملعو

 | ثولك ٍضْرَأ ٍيَأِب ليفت ىرذت اَمَو ادع بحت ادام ٌسْفَن ىرذت امو مغيألا

 040 :ءارسإلا)

 هنلب :ةيعولألا ماقمب ةصاخلا ةيبيغلا مولعلا هذه ىعدا نمو ؛نيرفاكلا نم ناك لسرلا هب ءاج ام ايش ركنأ نمف
 انلهج نم الو ءاهمدع انيلع هللا ةمكح ءافخ نم مزلي الو !هنم هللا انذاعأ .نيعدتبملاو نيدحلملا نم ناك «هنيمختيو
 .هتمكح ٌءافتنا

 (ملقلاو حوللاب ناميإلا]

 ًأوُحَمَيإَ« :ىلاعت هلوقلو .(07- 5١ :جوربلا) ظوْفَْغ جْوَل ف؛ 8ي3يِجت ٌناَءْرُق َوْه لب : ىلاعت هلوقل : حوللاب نمؤنو :هلوق

 بدتك ىف الإ ٍضْرَلاَو ِءَمّسلأ يف ٍةَبِبآَع ْنِم اَمَول :ىلاعت هلوقلو .04 :دعرلا) « 8: بتكلا َُ :ةَدنِعَو ُتيِثْيَو ُءاَمَي ام ةللأ
 080/6 :لمتلا) 2 ٍنيِبَم

 - اهلضفأو مالقألا لوأ ملقلا اذهو 01 :ملقلا) 4:نوُرظَتي امو مَلقْلآَو نإ : :ىلاعت هلوقل :ملقلاو ... نمؤنو :هلوق

 ءدجسم لا لخد كي يبنلا نأ :ةريره يبأ نع :ظفلب [(1118) :ح «(9/91 )١/ هتقيقحو ملعلا لوصأ ةفرعم :ب] -

 :اولاق 2؟ةمالعلا امو# :لاق .ةمالع لجر هللا لوسر اي :اولاق «؟اذه امو» :لاقف «لجر ىلع سانلا نم اًعمج ىأرف

 لاقف .برعلا هيف فلتخا امب سانلا ملعأو ,رعشب سانلا ملعأو «ةيبرعب سانلا ملعأو ؛برعلا باسنأب سانلا ملعأ

 .ارضي ال لهجو «عفني ال ملع اذه :ِةِي هللا لوسر

 .ةيقبو ناميلس :امهو ءامهب جتحي ال نالجر ثيدحلا اذه دانسإ يف :رمع وبأ لاق



 ١ مهريدقت اوئطخي نأ نوعيطتسي ال دابعلا

 ُهَتِطْخُيِل ْنُكَي ْمْلُذ ُةَباَصَأ اَمَو ُهَبيِصْيِل ْنُحَي هَل َدْبَعْلا ًاطْخَأاَمَو

 1: :ءايبنألا) 4( نوبي دل انو هيْعَسِل َناَرْفْح الق ٌنْؤْم َوْهَو ٍتَحِلَّصلَأ نِم لَمْعَي نمي :ىلاعت هلوقلو .اهلجأو -
 .ةيآلا هذهل «يزيزعلا ريسفتلا» عجارف .مهبتك يف ءاملعلا اهدع ,ةديدع مالقألاو

 | مهريدقت اوتطخي نأ نوعيطتسي ال دابعلا |

 ىف ِةّبآَد نِم اَمَوإ#« :ىلاعت هلوقلو ١5(« :كللل) هي َقَلَخ ْنَم مَعَ الأ :ىلاعت هلوقل :هبيصيل نكي مل دبعلا اطخأ امو :هلوق

 .مهتأخ قبس دق باتك وهو «(01 دوما 43يوم بدت ىف لك ًاهغدؤتشنو اهيفتشم معَ اَهُقْيِر هللأ لع اَلِ ضل

 وذا عطوشش ىلا د 57 لاعت هلوقلو 0: دوه رولا تذيع نإ ثول او و هلق
 .4:نارمع لاذ «:#ٌريِدَق ِءْيَش لك َلَع ُهلآَو ضل ىف اَمَو ِتوَمَسلأ ىف ام ُمَلعَيَو هلأ ةئَلعَي

 دقو ' '.باتكلا مأ يف هدنع بوتكم وهو ؛مهقلخ دعبو مهقلخ لبق دبألا ىلإ نئاك وه امبو ناك امب ميلع وهف
 ؛اهعوقو لبق تايئزحلاب ىلاعت هّملع ركنأ نمم مههابشأو ةفسالفلاو نينباصلاو نيكرشملا نم قئالخ عضوملا اذه يف لض
 حيرص ذر تايآلا هذهف .طيحملا هملعب َبيذكتلا مزلتسي هّبيذكتو '”'ندقلاب بيذكتلا يف ىل ادي امم هلك كلذ نإف

 رومألاب ملعلا يف غلبأ اذهو .هّمكو هلعقو هتيفيكو هتيذك يف هّضخي يذلا هردق قولخم لكل بتكو «ملعي ناك هنإف «مهيلع
 نمو «قلخلاب بيذكت ملعلاب بيذكتو «ملعلاب بيذكت ردقلاب بيذكتف .ةضحملا تايلكلا ال ةصخشملا ةنيعملا ةيئزجلا
 .نمؤمب سيل ! وهف هّقلحتو هّملعو هّردق رك نأ

 .ك فلؤملا اهركذ يتلا ٌثايآلا كلذ ىلع تلد امك

 رّدق يذلا وه هللا نأ عم ءاهرّدق يذلا سيل يل هنأ :هانعمف ءاهعوقو لبق تايئزجلاب ملع هل سيل هللا نأ ضرتفا اذإ ذإ هنأل

 بيذكتلل ببس ردقلاب بيذكتلاو «لاعت هردقب ٌبيذكت اهعوفو لبق تايئزجلاب هملع ٌراكنإف ءاهعوقو لبق تايئزجلا كلت
 مدعو ءاهرّذقل الإو اهب ملعي نكي مل هنأ :هانعمف «تايئزجلا كلت ردقي مل هللا نأ ضرتفا اذإ هنأل ؛هتاحبس هملع ةطاحإب
 ردقلاب ٌبيذكتلا مزلتسي اذه ىلعو .هملع لومشو ةطاحإ مدع مزلتسي ضارتفالا ليبس ىلع تايئزجلا كلتب ىلاعت هملع
 قلعتي ام لكب اًملاع نوكي قلخي يذلا نأل ؛قلخلاب بيذكتلا مزلتسي طيحملا هملعب ٌبيذكتلاو «طيحملا هملعب َبيذكتلا

 ىلع اهعوقو لبق تايئزجلاب ملعي مل هللا ناك اذإف ١4(. :كللا) (َّقَلَخ ْنَم َمَلْعَي الأ» :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك «هقولخمب
 تايئرجلا كلت تنغتسا وأ ؟اهقلخ يذلا نَم نذإف ءاهَمِلَعَل اهقلخ ناك نإ هنأل ؛اهقلخي م هنأب داقتعالا مزل ضارتفالا ليبس
 (دحأ) .ةيلزألاو مّدقلا يف وأ قلخلا يف ٌدلرش مزليف ؟قلاخلا نع



1 
 يتافصلا ديحوتلا

 ! نأ َمَلْعَي نأ ِدْبعْلا َلَعَو
 ٌدِئاَك الو لوح اَلَو ٌريَعُم الو ٌليِزُم اَلَو هُبَّفَعُم اَلَو ُضِقاَن ِهيِف َسْيَل ' مَرْبُم امكن اَريِدْقَت

 ا هيبوُكَتب اِّإ وكم ْنوُحَي اَلَو ِهضْرَأَوِهياَواَمَس يف ِهِقْلَخ نم ٌضِقان الو

2 5 
 هتئيِشَمِب َكِلَدَرَدَكَو ِِقْأَح ْنِم نياك ٍءْيَش لك يف ُهُمَلِع َقَبَس ْدَق دلل

 [ مربم مك لع هللا ريدقت]

 َوْهَو فِدْعَب خم دل لزم الق كيني اَمَو اهل كاسنُم الق ٍةَمْخَي نم سائل هلأ حتمي امل : :لاعت هلوقل : صضقان هل سيل :هلوق

 نإَوٌوه الإ هل هاك الف رض كلل َكاَسَسْنَي نإَوإل :ىلاعت هلوقلو .همكحل ضقان هل سيل يأ 20" :رطان» ((ةميِكَلأ ُريِرَعْل

 .ليزم الو ضقان هل سيل «يعيرشتلا وأ ينيوكتلا رمألاب لضفلا ناك ءاوس 02107 :سنوي) هلل در اف ريب كدي

 4١(. :دعرلا) (2:ب اسيل ْعيِرَسَوْهَو -ةيُكحل َبِقعُم ال ْمُحْحي هلآ :ىلاعت هلوقل ' ' :بقعم الو :هلوق

 4 :ماعنألا) ( هلل ِتمِلَكِل ْلِدَبُم اَلَوِي :لاعت هلوقل :ريغم الو :هلوق

 قلخلل قلاخ سيلو ١(. :رطان) «:ريِدَق ٍءْيَش لك لع ةلآ َّنِإ ْءاَمَي ام ٍقْلَخأ ىف ُديِزَيإي :ىلاعت هلوقل :دئاز الو :هلوق

 .هاوس رمألا يف دئاز الف هاوس قلخلل ٌرمآ الو ءهاوس قلخل 1 يف ٌدئاز سيلف «هاوس

 041 :دعرلا) <( ديكشل ٍبِقَعُم اَل ئطخَي هللأو ًاهيارظأ نم اًهصْقُك ألا تأت ًنَأأ ََرَي مل وأي :للاعت هلوقل :صقان الو :هلوق

 وه نمف «ةدايزلا نم نوهأ صقنلا نألو ءريغ ال هدحو وه ثدحملا نأل ؛ريغ ال ثداوحلا يف هقلخ نم صقتنملا وهف

 .هذيغ قلاخ ال هنأل ؛هّريغ ردقي الو .ىلوألاب صقنلا ىلع رداق ةدايزلا ىلع رداق

 [يتافصلا ديحوتلا]

 أوُعَمَتِخَأ وَلَو اباَبُذ اوُقلَْي نأ هللأ نود نم َنوُعَدَت َنيِدَلَأ نإ :ىلاعت هلوقل :هنيوكتب الإ نّركم نوكب ال

 ءيش نوكي الف «قيلختلا وه نيوكتلا .07 :جحلا) 4 #نوُلظَمْلاَو ُبِلاَظلُأ فْعَض ْهْنِم نوُدِقنَتدَي اّل اَعْيَ ب هد

 اًسّدقم نوكي الو .هتمحرب الإ اًموحرم نوكي الف ءتافصلا عيمج اذكهو «هتيوكتب الإ انّوكم نوكي الو .هقلخب الإ اًقولت
 لضي الو .هقيزرتب الإ اًقوزرم نوكي الو .هكيلمتب الإ اًكولمم نوكي الو هميلعتب الإ اًملاع نوكي الو ؛هسيدقتب الإ

 .تافصلا نم كلذ ريغو ؛هتيادهب الإ يدتهي الو «هلالضإب الإ

 رّوكم الو وه الإ ّنمحر الو وهالإ ٌقلاخ الو ءوه الإ َنّوكم ال نأب ءيتافصلا ديحوتلا وه رخآ ناونعب هترمثو
 ىوهالإ ٌمكاح الو وه الإ َمّلعم الو ءوه الإ ريدم الو ءوه الإ ٌلِضُم الو ءوهالإ يداه الو ءوه الإ ٌقزار الو ءوهالإ
 - .هساسأو ناميإلا دقعو ةفرعملا لصأ وه داقتعالا اذهف وه الإ هلإ ال نأب :تاذلا يف هديحوتك ءتافصلا نم كلذ ريغو

 .همكح لطبيو هللا مكح ريغب مكحي نم دحأ ال هنأ :ىنعملاف .لاطيإلاب هيلع ركيو ءىشلا بّقعُي يذلا وه :بقعملا



 00 ةميظع لوصأل ردقلا نمضت

 ون داتبإلا ٍدْفَع ْنِم َكِلَدَو .اًليِج اًئَسَح اّلِإ ُنوُكَي ال ُنيِوْكَفلاَو

 ) ِنيِرَعْلا هباتك يف َلاَعَت َلاَق اَمُك هيِبوُبْرَو ُلاَعَت هللا ٍديِحَوَتب

 4 ةاروذقت اًردق هللأ زْمَأ نو :َلاَعَت َلاَقَو
 04 :بارحألا)

 دلل َرَصْحَأَو هًميِصَخِرَدَقْلا يف أع للا هَل ٌراَص ْنَمِل ُلْيَوق

 هتاذب وه امك ميدقلاب ثداحلا ةطبار نأل ؛تافصلاو تاذلا باب يف ردقلل ًدايقنالاو ردقلا ٌميلست هلوصأ لصأو -
 «ظفحلاو قيبوبرلاو «قلخلا مث .هتردقو ؛هملعو .هتئيشمو .هتدارإب ِهّلك اذهو ءاًضيأ ةميدقلا هتافصب يه اذك ةميدقلا

 راصق هّير نكلو يش ّبري مل بري ملول هنإو «قلخف دارأ هنكلو ' '(هنم) قلخي مل درُي ملول هنإف ءاهريغو «ةياقولاو
 ..ناذكمو 0 راصف هظفح نكلو ءظَفحت ل ظفحي مل ولو ءاّبوبرم
 ]2 :ىلاعت هلوقل :اليم انسح الإ نوكي ال نيوكتلاو :هلوق

 (34 :لمنلا)

 [ةمبظع لوصأل ردقلا نمضت]

 ديحوتلاو هللا ديحوتب فارتعالا :ةفرعملا ساسأو «ةفرعملاب الإ مّوقتي ال ناميالا نأل :ناميإلا دقع نم كلذو :هلوق

 فلا الإ ٌبرال هنأب ةيبوبرلاب ديحوتلا مث .هللا الإ نّوكم الو ىلا الإ قلاخ ال هنأب ءقلخلاب ديحوتلا :لوألا «نيرمأب الإ ميال
 نإو .هللا الإ مكاح الو هللا الإ عراش ال هنأب ,رمألا يف ديحوتلا :يناثلاو .هللا الإ مويق الو للا الإ راض الو عفان الو

 .لدع نسح هلك هرمأو .ليمج > نسح هلك هقلخو ههايإ الإ !ودبعت ال نأ رمأ هلل الإ ٌمكحلا

 لزني الو قلخلا يف ثدحي الو هللا الإ ٌرّدقم ال نأب ءريدقتلاب فارتعالاب الإ متي ال نيديحوتلا نيذه نم دحاو لكو
 انيوكت هلجأو هتايح ردقف ءرمأ امم ءيشب رمأ' "(وه)و ءاريدقت هردقف ءيش لك قلخ وهف ءمربم قباس ريدقتب الإ رمألا نم
 .0 :دعرلا) :(: بلتكلا ّمأ ةةدنعَو ُتِيْنُيَو كافي ام ةلدآ أوحْنَي ةيباتِك ٍلَجَأ ٍلُكِلظو ءاّرمأ اهخسنو هعئارش عرشو
 يف ديحوتلاب ٍفارتعالاو ةفرعملا لوصأو ناميإلا دع نم هّديحوتو َعيرشتلاو هّديحوتو َنيوكتلا لم - خيشلا دع اذلو
 هلأ ُرْمَأ َناَكَوِ» :ةيآو «قلخلا يف (؟ :ناقرفلا) (ةباَريِدقَت ِْهَرَدَقَف ٍءْيَغ لك َقَلَخ َقَّلَخَو#ي :ةيآ «نيتبآلاب ىتأ اذلو .هرمأو هقلخ

 .رمألا يف 08 :بازحألا) 4 قاَروْدَفَم اَرَدَق

 - نَّمُك سياّتلَأ ىف -دب ىِشْمَي اَروُت كل اْلْعَجَو هنئْيَيْحَأَ اَتْيَم نك نم َوَأإ# :ىلاعت هلوقل :اميقس اباق هيف رظنلل رضحأو :هلوق

 .(ج) يف دوجومو :«(ق) نم دوقفم نيسوقلا نيب ام(:

 .(ق) نم ذوخأم نيسوقلا نيب ام



 هقلخ نع ]8 هللا ءانغتسا 00-6

 .اًميِثَأ ماَقَأ ِهيِف لاَق اَمِب َداَكَو هناك ارم يذلا ين قدفتي سلا دق

 ِشْرَعْلا ِنَع ٍنَْتْسُم ل ]جوع ّوْهَو .هباتك يف ُلاَعَت هللا َنّيَب ٌّقَح ٌيِيوُكْلاَو لاَ

 وه ميلسلا بلقلاف ,ناميإلاب هانييحأف رفكلاب اتيم ناك يأ 0077 :ماسنألد ِكاَهْنَم َجِراَج سل تتْطل ىف هَلكَم -

 رفكلاب تيملا بلقلا فالخبب ءاهيلإ تفتلي ملو اهضغبأو هعبطب اهنم رفن حئابقلا وأ لطابلا هيلع ضرع اذإ «يحلا بلقلا
 بسحب كلذ نم هل ضرعي ام ىلإ ليمي هفعضي هنإف .ركنملاو فورعملاو ءحيبقلاو نسحلا نيب قرفي ال هنإف .لالضلاو

 ضرم وهو :يلمع ضرمو ١- .تاهبشلا ضرم وهو :يملع ضرم ١- :ناعون بلقلا ضرمو .هفعضو ضرملا ةوق
 .ناميإلاو ردقلا رمأ نم تناك ام تاهبشلا أدرأو :تاهبشلا ضرم اهؤدرأو .تاوهشلا

 |[ قح يسركلاو شرعلا]
 وذ جاذوُدَوْلا زوُفَمْلآ َوُهَوإل :ىلاعت هلوقلو ٠١(« :رفاغ) 4 ٍشْرَعْلا وُذ ٍتَّجَرَدلأ ْعيِفَر إل :ىلاعت هلوقل :قح ...شل لاو :هلوق

 نم تبثف .(115 :نونمؤملا) (ميِرَكْلأ ٍشْرَعْلا ُبَر َوُه الإ هَلِإ الإ :ىلاعت هلوقلو ١4 :جوربلا) *::ذيجَملا ٍشْرَعْل

 .«ةمتتلا» يف هذرو ةفسالفلا هيف لاق امو . ةفلتخم تافصب شرعل رعلا دوجو تاميركلا تايآلا هذه

 8586 :ةرقبلا) ملأ علا َوْهَو ًايهظنج ذولي الو ضْرأْلاَو توسل يسرك ميو :ىلاعت هلوقل :قح يبس دلا ب :هلوق

 يف ريثك نبا ظفاحلا هاور .فلسلا هرسف امك :ةجرد دعب ةجرد شرعلا ىلع هب دعصي .شرعلل ةاقرملاك يسركلاو

 ' '.«ةياهنلاو ةيادبلا»

 [هقلخ نع 5 هللا ءانغتسا]

 الإ هلإ 5] ةللآ نيشَح (لقَق أوَّلَوت نك ]» :ىلاعت هلوقل ؛هكلامو هبر ىلاعت هنأل :هتود امو
 لك هنع اًينغتسم نوكي لب «هبلإ اًجاتحم نوكي ال ءيشلا ٌبرو .(114 :ةبوتلا) ميظعلا ضزقلا ُترَوهَو تلك هيلع وه
 نوكيو بوبرملا نع اًينغ ّبرلا نوكي نأب ءنيدضلا عامتجا مزل الإو ءاًضيأ هقلاخ ناك اَذإ اميس ال ' 'ءانغتسالا

 ماكحألا هنم يرجت .يكلملا شرعلا ةيكولملا مزاول نم نأل ؛هتيكولم ةفص راهظإل هقلخ هنأ الإ .لطاب اذهو ؛هيلإ اًجاتحم

 .«ةمدتلا» يف هليصفتو .تاريبدتلاو

 .760 ١/ «ةياهنلاو ةيادبلا» عجار

 تابعلا ىلع اًراجم قلطت امير اهنأل ؛«برلا# ةملك نم يقيقحلا ىنعملا ةدارإ ىلع ينبم لصألا اذه نأ ملعي نأ دب ال :٠
 (س) .تابوبرملا كلت ىلإ جايتحالا ةيناكمإ كانهف «(رادلا براو «لاملا برا :مهلوق يفامك



 1 الامجإ نييبتلاو ةكئالملاب ناميإلا

 ُهَقْلَخ ةطاَحإْلا نع ٌَرَجَْأ ْدَقَو ُهَقْوْفَو ٍءْيَش ]حب طيح

 ُنِصْؤنَو ايان اذييضتت 0 اي ءاًميِلُكَحَت ىَتوُم َملكَو؛ :اليلَخ َميِاَرْيِإ دا هلا َّنِإ :ُلوُقَتَو
 .ِنيمْلا لا َلَع اونآك ْمُهَّنَأ ُدَهْمَتَو َنيِلَسْوْمْلا لع ِةْلََتُمْلا ٍبْنُكْلاَو َنيبَكلاَو ةكبالملاب

 [هقلخب ىلاعت هللا ةطاحإ]

 شرعلا :اًضيأو .ّرم امك (04 :تاصن) 4:3: ظيحت ءئش لُخب ه مّن آلأزع :ىلاعت هلوقل :هقوفو ءيش لكب طيح :هلوق
 هم ارا سل ع ل ا ل ل
 ةمظع ٌةطاحإ ةطاحإلاب دارملا امنإو ءاّريبك اًولع كلذ نع هللا ىلاعت «هيف ةلخاد تاقولخملا نأو كلفلاك هنأ ةطاحإلاب
 ”*'بتالامكل اًرهظَم ايلعلا هتافص تحت اهضيضقو اهّضقب ملاوعلا نإف ؛هريبدتو .هفرصتو «هظفحو ؛هتردقو .هملع ةعسو

 .نئاوكلا عيمج ىلإ ةبسنلاب لدرخ ةّبح يواست ال هتمظع ىلإ ةبسنلاب اهلك يهو

 طيحي ال اًملع هب طيحي ال نمو 1٠١(. :) /ةئاَسْلِع مي َنوُطِبِحم
 .نيذضلا عامتجا مزل الإو ؛هطيحمب طيحي نأ نكمي ال طاحملا نإ اًضيأو .افرصت الو اًلعف الو ةردق هب

 #1 :للاعت هلوقل :هقلخ ةطاحإلا نع زجع دقو :هلوق

 [ ةتباثلا مهصئاصخ عم ءايبنألاب ناميإلا]

 ىلع اًذر خيشلا هلاق .(078 :ءاسنا) 4 اليِلَخ َميِهَربإ هلل َدَحتآَو# :ىلاعت هلوقل :اليلخ ميهاربإ ذختا هللا نإ لوقنو :هلوق
 «بوبحملاو ٌبحملا نيب ةبسانل الإ نوكت ال - ةبحملا لامك يهو - ةّلخلاو ةّبحملا نأ اومعز نيذلا ةفسالغلاو ةلزتعملا
 .«ةمتنلا» يف ليصفتلاو .لقعلاو ٌسحلا هبذكي «لطاب لايخو دساف معز اذهو .ةبحملا بجوت ثداحلاو ميدقلا نيب ةبسانم الو

 نوك ةلأسم يف هليصفت ءيجيسو .(1؛ :ءاسلا) 4:3: اًميِلَكَت ئتوم ُهللأ ملكوت :ىلاعت هلوقل :اميلكت ىسوم ملكو :هلوق
 .هللا مالك نآرقلا

 [الامحإ نييبنلاو ةكئالملاب ناميإلا]

 - ءييكبتلمَو هللأب نَماَع لك َن مولا ير نم هيَلِإ لزنأ آب لوُسيلأ َنَماَءإل :ىلاعت هلوقل :نييبنلاو ةكئالملاب نمؤنو :هلوق

 ىردتأ !كحيو» :اًعوفرم :# معطم نب ريبج نع [(4117) :ح ؛ةيمهجلا يف :ب ءةنسلا :ك يف] دواد وبأ جرخأ 0
 عجار .«بكارلاب لحرلا طيطأ هب ّطئيل هنإو» «هيلع ةّبقلا لثم هعباصأب لاقو ؛«اذكحل هتاوامس ىلع هشرع نإ ؟هللا ام

 7/١ «ةياهنلاو ةيادبلا»
 للاعت هنإ لب ةفئاط يأر وه امك «ملعلاو ظفحلا ةفصب لب دّلك ٌنوكلا هتاذب طيح ريغ للاعت هللا نأ هنم مهفي ال 0:

 (س) .هنطابو هرهاظ ٍءيش لكب طيح



 نوملسم ةلبقلا لهأ 0

 زك ُهَلَو «َنيِفِرَتْعُم تلا هب َءاَج اَمي اوُماَد اَم «َنِيِمْؤُم َنيِمِلْسُم اَنيَلْبِق ّلْهَأ ىَتَسْنَو

 قرشمْلأ لبق مكه اوُلوب نأ ٌربْلَأ سل :ىلاعت هلوقلو 06 :ةرتبلا) (فِلسُي نِم ٍدحَأ نب فرق ال -هِلْسرَو ءهبقكو -
 مكح ىلع وهف اهركنأ نمو .(1090 :ةرقبلا) (َنتيِبتلآَو بتكلَو ةكيتلمْلاَو رخآلا مويْلاَو هطلآب َنَماَ ْنَم َريْلآ ّنكحَلَو ٍبرغَمْلآَو

 ْدَقَف رِخآلآ ِمْوَيلآَو دِلْسْرَو ءوبثكو ييكيِتلَمَو للأب ْرْفْحَي نَمَوإَي :ىلاعت هلوقل ؛ناميإلاو قحلا نع ديعب لاض رفاك نآرقلا

 راخ رفاك اًضيأ وهف .ضعبب رفكو ضعبي نمآو ؛هلوسرو هللا نيب قّرف نّمو اًضيأو 0185 :ءاسنلا) هي ٍةاَديِعَب الكَض َّنَض

 ع :ىلاعت هلوقل ؛ :مالسإلا نع

 اَلبيَس َكِلَذ َنيب اوُدِجتَي نأَن َنوُدبِرْيَو ٍضْعَبِب ٌرْفْكَتَو

 ٍضْعَبب ْنِمْؤُن َنوُوُقَيَو هِلْسَْو هللأ َنِيَ اورق نأ َنوُديُِيَو موِلْسْرَو 4 هللأب َنوُرْفْحَي َنيِذَ
 1 ا :ءاسنلا (اَقَح َنوُرِفَكْلا ْمُه كيتو ُ 2

 رخآلا مويلابو -0 ةلزنملا بتكلابو - 5 نييبنلابو -# ةكتالملابو ١- هللاب ناميإلا ١- :عبس ناميإلا ناكرأف

 اهلك نوركني ةفسالفلاو .هنايب قبس دق ضعبو «نتملا نم ةرابعلا هذه يف اهنم ضعب .رانلاو ةنجلاو -1/ ردقلابو -5

 .نفلا بتك يف اهليصفتو .نونمؤي الف ءاهيناعم نوفّرحي وأ ءاّبيرقت

 الل جحلا) اذنه ىفَو ُلَبَق نم َنييِلْسَدْلأ ْمُكَنَئَس َوْه

 َر نيو كل تيم انلَعجأَو انيرم : هذه ةيمستف ١74(« :ةرقبلا) هَل ٌةَمِلْسُم َهَمَأ 53

 ًاوئماع َنيِّلآ اهّيأتَيإِ :هلوقب ؛ ا ا يا

 ان لينأ" أَو هل هلل اّثَماَء اقرأ لاعت هلوقلو 5 3 ةدارمع لآل 17 نول د ا

 6 0 رك ْنكَو ْمُهْنَم دَحَأ
 ءانتحيبذ لكأو انتلبق لبقتساو انتالص لص نم» :قودصملا قداصلا هلوقب هلي انين ةحاضولا لك هحضوأو

 2” (ناميإلا باتك «ةاكشملا) ''!.«هتّمذ يف هللا اورفخت الف ءهلوسر ةّمذو هللا ةّمذ هل يذلا ملسملا كلذف

 .(791) :ح ,ةلبقلا لابقتسا لضف :ب ءةالصلا :ك يف يراخبلا هجرخأ مر

 نولبقتسيو انتالص نولصي مهنأ» ةجحب «مالسإلا ةلم نم ةينايداقلا قورم مدع ىلع ربخلا اذهب ٌحاجتحالا نأ ملعيلو

 هب ءاج امب اوماد ام» :هلوق نم فلؤملا هركذ امب ديقم هنأل ؛دساك دساف لب «ميقتسم ٌريغ ««انتحيبذ نولكأيو انتلبق

 نيدلا تايرورض يف لّوؤملا نأ لبق اميف قبس دقو ««َنيبذكم ريغ َنيقدصم ربخأو لاق ام لكب هلو َنيفرتعم لَو يبنلا
 (س) .رفكي



 ل ..  هللا مالك هنأب داقتعالاو ,نآرقلا يف لادجلا نع ةبناجملا

 .هللا ٍنيِد يف يِراَمُت الو يللا يف ُضوُخَن اّلَو

 ل ُنيِمَأْلا حوُدلا دب َلَرَك َنيِملاَعْلا ّبَر مالك ُهّنأ ُدَهَْنَو ءنآَرُقْلا يف ُلداَجح اَلَو

 [هللا تاذ يف ضوخلا عنم]

 زو ال - لع خب آلا راهو لاو لدا رهو - هل تا قو هلل تاذف وخلا اا :هللا يف ضوخت الو :هلوق

 5 جيل :ىلاعت هلوقل

 هنأ نططأش رتقي ملأ تيا ف َنوَِجُي َنيِذْل
 تاذ يف نوبعليو نوضوخي نيذلا ءاوهألا لهأ ٌةؤر سانلا عرسأ نأ ىرت كلذلو .سدقتو ىلاعت هسفن هب فصو امب
 .نيذلا قوذ نع ةدعبملا مهليطابأو ةدسافلا ميتال اينو مهماهوأب هللا

 فضي لب يشب هلل تاف ف قطني نأ دحأل يغبتي الق 84-0 :راغا

 [نيدلا يف ءارملا نع بنجتنلا]

 ؛مهليمو مهئارتمال اًسامتلا مهيلع ءاوهألا لهأ تاهبش ءاقلإب قا لهأ مصاخنال يأ :هللا نيد يف يرامن الو :هلوق
 تول ىلإ اوْئكاَحَتَي نأ َنوُديِرْب :ىلاعت هلوقل ؛توغاطلاب رفكت نأ انرمأ اننإو «توغاطلا ىلإ مكاحتلا ىنعم يف هنأل
 :باتكلا لهأ يف ىلاعت هلوقل ؛هنع يهنملا لطابلاب قحلا سيبلت وه اضيأو .0 :ءاسلا) هب ًاوُرُفَكَي نأ ًاَوْرِمأ َدَقَو

 نكرشلا يف + لاعت هت هلوقلا رنياخ لادجو < .(1؟ :ةرقبلا) آغق ْمْضَأَو ّقَك 1 ل

 .(ه1- هخ ةفرخزلا) 3 َليِعاَرْسِإ

 [نيملاعلا بر ٌلوسر هغلبأو «ليئربج هب لزن .هللا مالك هنأب داقتعالاو هنآرقلا يف لادخبا نع ةبناجل]

 غيزلا لهأ نإف «هتءارقو هظفل يف الو هيناعم يف ال خيزلا لهأ لاق ام نآرقلا يف لوقن ال ي

 ءمهتملك رشتنتو قحلا لهأ يف فالتخالا عقيل ؛هعضاوم نع ملكلا نوفرحي .ةعزخملامهراكنأو هئاعأل ًةافشم هولعج

 .(0> :فهكلا) أ اَوْرُه أوُرِذنَأ َمَو َقئاَع اَوْذَعْلََو ”قحلا هب أوضِحْنُيِل ٍلِطَبْلاب أوُرَئَح َنيِدَلَأ ُلِددَجْيَوإي :ىلاعت هلوق وهو

 .فيسلا مهرمأ رخآ لب .حصنلا مهعفني الو
 امك «تاءارقلا يف ضراعتلاو فلاختلا تابثإو :ةءارق ىلع ةءارق برضي هتاءارق يفو هظافلأ يف لداجن ال اًضيأو

 يف تفرعف «هتربخأف «ل# يبنلا هب تئجف ءاهفالخ أرقي هلي يبنلا تعمسو ءأرق الجر تعمس :«و دوعسم نبا لاق
 لداجن نأ انل زبي مل امو '''.«اوكلهف اوفلتخخا مكلبق ناك نم نإف ؛اوفلتخت الو ؛نسحُم امكالك» :لاقو :ةيهاركلا ههجو
 - «نآرقلا يف لادجلا نوكي نأ اًلضف «ةلبقلا لهأ لداجن فيكف «مهنم اوملظ نيذلا الإ نسحأ يه يتلاب الإ باتكلا لهأ

 ,(0075)و 5410و 074130 :حر راغلا ثيدح باب بقع :ب . ءايبتألا ثيداحأ : :ك يف يراخبلا هجرخأ 0



 قولخملا مالك هيواسي ال هللا مالك 1١

 507 م هبخ وهل لو 1 او يلع للا لص هاذ يللا ديس هلع

 1 املاك َةَعاَََج

 هنإ) :دحأ أطخأ اذإ لوقت نأ انل سيلو .نسحأ يه يتلاب الإ مهنم ملظي مل نمم نآرقلا يف ةلبقلا لهأ رظانن نأ انل زوجي الف -

 .نايسنلاو أطخلا ةمألا هذه نع عفر ىلاعت هللاو ءاهكرت نم رفكب يي يبنلا اهب مكح يتلا ةجحلا هيلع ماقت نأ لبق ««رفاك
 عقو هنإ» : :نيغئازلا نم مهريغو ةطمارقلا هلاق الل لاطبإ وهف كِل هايإ ليئربج ميلعتب حيرصت : نيلسرملا ديس هملعف :هلوق

 .هنم هللا انذاعأ ءرفك وهو ؛يحولا راكنإ اذهو .«اًماإ هسفن يف هروصتو «ليختلاو روصتلا قيرطب 5: هبلق يف نآرقلا

 لا

 و روطعلا) ف /

 امأو :ٌةصاخ نآرقلا يف اذه .نيقولخملا مالك نم ءيش هيواسي الف .ةزجعملا يواسي ال ةرجعملا ريغ نأ .هتصالخخو

 - هئاحبس - هملعو ؛ملعلا نامجرت مالكلا نأل ؛نيقولخملا مالك هيواسي ال ؛لزني نأش ّيأب هللا مالك اًضيأف قلطملا مالكلا
 .هقيلخت نمو هللا نم ءاطع كلذ عمو «دودحم وهف هللا ملع دودح نم جرخي نأ نكمي ال ؛طاحم قولخملا ملعو يتاذ طبحت

 فنم قولخم هب طاحم وه ام قولخملا َريغلا ًطيحملا يواسي فيكف «دودحلا يف دودمم .هنم قولخم اًضيأ قولخملا مالكف

 .نيدضلا عامتجا مزل الإو

 "7. قول ريغ هللا مالك نآرقلا نأب اًليصفت هيلع مالكلا ّرم دق :نيملسملا ةعاج فلاخن الو .هقلخب لوقن الو :هلوق
 تفلسلا نإف «نيملسملا ةعامج فلاخ دقف نآرقلا قلخب لاق نم نأ ىلإ «نيملسملا ةعامج فلاخن ال١ : هلوقب فنصملا راشأ

 ةريثك بئاصمب نيدلاو ملعلا ةمئأو قحلا لهأ يلتبا دق نومأملا نمز يفو .قولخم ريغ هللا مالك نأ ىلع نوقفتم مهّلُك

 نآرقلا نأ ىلع اوبلصتو اوماقتسا نكلو ءروصتي ال ام بعاتملاو دئادشلا اولمحتو «نآرقلا قلخ راكنإب ةديدش تافآو

 ("”.قولخم ريغ هللا مالك

 قولخمب سيل ...الوق ةّيفيك الب ادب هنم «ىلاعت هللا مالك نآرقلا نإو» : :نتاملا لوق حرش تحت كلذ ىلع مالكلا رم ٠

 .(ةّيربلا مالكك

 خ6١ - "99 ١/ غ ؛ةياهنلاو ةيادبلا» عجار نر



 1١ رانلا وأ ةنجلاب دحأل ةداهشلا ىلع ؤرجتلا مدعو «نينمؤملا ةاصعل وفعلا ءاجر

 مالشإلا عم طي ال :لوفن الو .ةلجنَي مل اَم بلدي لبا لأ نم ادَحأ ردك الو
 ا ءءء لم م للم ) ”«(َمُهْنَع َوْفْعَي نأ) َنيييْؤمْلا َنِم َنيِنِسْحّمْلِل وُجْرَنَو ُهَّلِيَغ ْنَمِل ِّبْنَذ

 [بنذب ةلبقلا لهأ رقكن الأ

 ىلإ 4مل ف ضاضقلا ْمحِيَلَع تيك أولما# نيل اهب
 بكترا هنأ عم ءاونمآ نيذلا نع لتاقلا جرحت ملف .(00+ :ةرقبلا) فورم ءاَبتَف ءَْش ِهبِجَأ ْنِم ركل ىفع ْنَمْهع :لاق نأ
 ربكأ [نم] وهو - لتقلا دعب نأ تبثف .بير الب نيدلا ةّوخأ دارملاو صاصقلا ينول اََحأ [للا] هلعجو «قحلا ريغب لتقلا
 .ةيمالسإلا ةينيدلا ةّوحخألاب ناميإلا لهأل اَشأو اًئمؤم ناسنإلا ىقبي - رئابكلا

 (اهتيَب ارخلضأ أولتتفآ نييمؤلْلأ َنِم ٍناَئمياَط نول :ىلاعت هلوقل اًضيأو
 ءلقلا لعفب للاقلا رشي ل امتهان ءاضيأ انه قباسلا ريوق ركذت 8-0 :تارجحلا) 4ْمُكِيَوَحَأ نيب أوُحِلْصَأف
 مهو ؛بنذ لكب نورْمكُي نيذلا جراوخلا ىلع ةر وهو .ةينيدلا ةّوخألاب نينمؤملا ناوحخإ نمو نينمؤملا نم هذع لب
 .نآرقلا نوفلاخي

 ةحص عم ضخم لمع بنذلاو ءرفك اذهو قديقعلا داسف وهو «ةعيرشلا راكنإ لالحتسالا نآل :هلحتسي مل ام :هلوق
 .رفك ال ٌقسف وهف .داقتعالا

 زب :لاعت هلوقل :تذب هلبقلا لهأ نم ادحأ رفكن الو :هلوق

 [يعدبلا ءاجرإلا نم ةءاريلأ]

 امك «بنذ ناميإلا عم ٌرضي ال :نولوقي مهدإف ؛ةئجرملا ىلع در :هلمع ن مل بنذ ناميالا عم رضي ال :لوقن الو :هلوق
 .الصأ ناميإ بنذلا دعب ىقيي ال :نولوقي مهإف ؛فرط يف جراوخلاو .فرط يف ءالؤهف . .ةعاط رفكلا عم ٌرضي ال
 هنأ ىلع تّلد دق ةرتاوتملا صوصتلا نإف ؛هيف ناميإلا ءاقب عم نمؤملا رضي بنذلا نأ قحلاو . .بلذ لكب ملسملا نورْفكُيف

 رانلا يف اًنمؤم ىقبي اذه عمو ؟رانلا لوخد نم ّدشأ ررض ّيأو . .ناميإلا نم ٍةَّرَذ لاقثم هبلق يف ناك نم رانلا نم جرخمي

 ؛نينمؤم نونوكي مهنأ عم مهرضت بونذلا نأ ىل اع ةّلاد ةعافشلا تايآو .رانلا لوخدب اًضيأ بند ّنمؤملا ّرضيو ءاًضيأ
 فناميإ مدعو هرفكب اًدولخ رانلا لخدي بلاط يبأ لثمك ءاًضيأ رفكلا عم ةعاط عفنت اًضيآو .رافكلل تسيل ةعافشلا نأل
 .هرمع لك هل هترصنو لِي يبنلا ةيامحل ؛رانلا لهأ عيمج نم ففخأ هباذع نوكي نكلو

 [رانلا وأ ةنجلاب دحأل ةداهشلا ىلع ؤّرجتلا مدعو ,نينمؤملا ةاصعل وفعلا ءاجر]

 نع ْاوُنْعَيَو ُْكِيِدْبَأ ثَبَتُك ائبَق ِةَبيِصُم نم مُكَبَصَأ آمَورِ :ىلاعت هلوقل :مهنع وفعي نأ نيئسحملل وجرنو :هلوق
 - نينمؤملا نم بنذلا لهأل ةرفغملاو وفعلاو ٠١. :جحلا) «(ة:روُفَخ ٌوُفَعَل هّللَأ َّنِإإَم :ىلاعت هلوقلو :ىروشلا) ( © ٍريبَك

 (دمحأ) .باتكلا خسن نم ذوخأم نيسوقلا نيب ام ؛'



 رانلا وأ ةنجلاب دحأل ةداهشلا ىلع قرجتلا مدعو «نينمؤملا ةاصعل وفعلا ءاجرر 1١

 غ0 قتلا ْمُهَل ُدَهْمَت يس اّلَو ُبِهيَلَع ُنَمَأت اَلَو

 نمل َكِلَذ وُ ام ٌرفغَيَو هيب َكَرذي نأ زففَي ال هلأ نإ :ىللاعت هلوقل ؛قافنلاو رفكلاو كرشل ! لهأل ال «نيتسحملاو <

 ْمُهَنعْلَو ْمُهْبْسَح يه اَهيِف َنيِدِللخ َمَنَهَج َراَنَر اًنُكْلَو تقيتنلاو َنيِقِشَتْمْلَ هلأ َدَعَوإي :ىلاعت هلوقلو «(44 :ءاسنإ) (ْءآَشَي

 .(18:ةيرتلا) (::ميِقُم ٌباَذَع ْمْهَلَو هلل

 مولا الإ هطلآ رْكَم ْنَمْأَي الق ٌدْشنآ َرْكَم أوُئمَأَقَأ :ىلاعت هلوقل ؛نطاب لاوحأب انملع مدعل :مهيلع نمأن الو :هلوق
 ؟مهتاسحإو مهتانسح مهنم لبقت نأ ىلإ هنمأت فيكف «هملعت ال يفخلا ريبدتلا وه :ركملاو .(44 :فارعألا) َنوُرِسَخَْل

 «هتئيشمب انل ملع الو «ةئيشملاب مهترفغم قلع «قبس امك (48 :ءاسن» :(ْءآَتَي نَمِل َكِلَذ َنوُد اَم ُرِفْغَيَو# :ىلاعت هلوقلو

 دعب صالخإلاب مدنو هللا ىلإ بات يذلا بئاتلا ىلع نمأن ال لب ؟مهترفغمب ملعت نأ ىلإ نئمطنو نمأت نأ انل فيكف

 ةللأ نإ َمِهْيَلَع ٍتوُقَي نأ ةللأ ىَسَع ايس َرَخاََو اَخِلَص اَلَمَع ْاوظلَخ ْمهِيوُنُد أوفر َنوُرَخاَءَورِ :ىلاعت هلوقل ؟بنذلا
 صالخإبو هللاب ّنظلا نسحن نأ الإ ؟ايندلا راد يف هيلع نمأن فيكف ؛هتبوت لوبق ملعن الو 0005 :ةيرعلا) أ هدير ُروُفَغ

 .هتمحر وجرنو هللا ىلإ نيبئاتلا
 ١ لهأ نم وأ ةنجلا لهأ نم هنأب عطقلاو مزجلاب نيعم صخشل يأ : 1 : الد :هلوق

 اوُتْسَم ُهَنَع ناك َكِيِتَلْوَ لك َداَوُفْلَو َرَصِيْلاَو او عْنّسلا ْن ٌمْلِع وب َكَل سْيَل اَم ْفُْقَت م كالو ىلاعت هلوقل

 كلذ ريغوأ» :ةنجلا ريفاصع نم روفصع ءاذهل ىبوط :راصنألا نم يبص يف اهي*» ةشئاع لوق يف ِلَي يبنلا لوقلو

 .«نيلماع اوناك امب ملعأ هللا» .«ةشئاع اي

 صخشل ةرفغملا مدعب مكحلا اذكو «رانلاب مكحلا اذكو «عطقلاب ةئجلاب نيعم صخش ىلع مكحن نأ انل سيل يأ

 «قدابعلا يف دهتجم رخآلاو «بنذي امعدحأ ناكف» : نيّيخآتم نّيخاوتم ليئارسإ ينب ن ام نيَلِجَر , يف ةثك يبنلا ثيدحل ؛نيعم

 ينلخ :لاقف .ْرِصقأ :هل لاقف «بنذ ىلع اًموي هدجوف .ٌرِصقأ :لوقيف :بنذلا ىلع رخآلا ىري دهتجملا لازي ال ناكف

 بر دنع اعمتجاف ءامهحاورأ ضبقف .ةثجلا هللا كلخدي ال وأ ءكل هللا رفغي ال .هللاو :لاقف ؟اًيقر َنِلع ٌتنعُبأ ءٌبرو

 -<  ةنجلا لخداف بهذا :بنذملل لاقو ؟اًرداق يدي يف ام ىلع تنك وأ ءاّملاع يب ٌتنكأ :دهتجملا اذهل لاقف «نيملاعلا

 ؟هب انملع مدعل ؛

 005 :ءارسإلا) أ قيال

 اههلذ ةشئاع نع [(517/7/) :ح .ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك ىنعم ؛ب ردقلا :ك يف] ملسم هجرخأ ثيدح نم ءزج وه :٠

 جلا ريفاصع نم روفصع ءاذهل ىبوط .هللا لوسر اي :ٌثلقف «راصنألا نم ّيبص ةزانج ىلإ يي هللا لوسر يعُد :تلاق

 «مهئابآ بالصأ يف مهو اهل مهقلخ ءالهأ ةّنجلل قلخ هللا نإ :ةشئاع اي كلذ ريغوأ» :لاق .هكردي لو ءوسلا لمعي مل

 .«مهئابآ بالصأ يف مهو اهل مهقلخ ءالهأ رانلل قلخو

 :(1184) :ح «نيكرشملا دالوأ يف ليق ام :ب «زئانجلا :ك يف] يراخبلا هجرخنأ ءرخآ ثيدح نم ءزج وه

 يف ملسمو .«نيلماع اوناك امب ملعأ هللا» :لاقف ؛نيكرشملا يرارذ نع ِةِلَي يبنلا لتس :«#» ةريره يبأ نع [(124)

 .(51/154) ((510/55) :ح «ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك ىنعم :ب ءردقلا :ك



 ل ناميإلا نم اسيل طونقلاو سأيلا

 ٍْمُهظَنَقُت اَلَو ُِهْيَلَع ُفاَخَغَو ٌمِهِئيِسْمِل ] ٌرِفْعَتْسنَو
2 

 0 هللا نَع ِناَلُقْنَي ُساَيِإْلاَو ْنْمَأْلاَو

 (ةاكشملا) '''.«رانلا ىلإ هب اوبهذا :رعخآلا لاقو .يتمحرب -

 نأ نككمي ءيبسملا نّيعملا صخشلا نأل ؛رانلا وأ ةنجلاب وأ كالحلا وأ ةاجنلاب نّيعم صخش ىلع مكحن نأ انل زوجي الف
 نع رانلا باذع طوقسل نألو ؟لامتحالا اذه عم ةرفغملا مدعب هيلع مكحن فيكف هل اًروفغم اًنطغم اًدهتجم نوكي

 ربقلا لاوهأو -5 ةيويندلا بئاصملاو - 4 تانسحلاو - رافغتسالاو -؟ ةبوتلا ١- :ءارقتسالاب بابسأ ةرشع دبعلا

 وفعو ٠١- نيعفاشلا ةعافشو -4 [مهيلإ تابرقلا باوث ءادهإو -4] مهتاوخإل نينمؤملا ءاعدو -ال رثحلا لاوهأو -1

 .هكاله وأ هتاجنب ةمألا نم نّيعم دحأل عطقلا عنتماف ءاهوبق وأ اهعوقو انم دحأ ملع يف ى سيل "',نيمحارلا محرأ

 يَذ ورة :ىلاعت هلوقب تاومألل ٌرافغتسالا هللا انمّلع امك :مهتيسمل رقغتسنو :هلوق

 ا الِخ اَنبوُلُق ىف ْلَعْحَت اَلَو نئيإلاب انوُقَبَس نيذ
 َرِفْخأ اني َنوُلوُفَي مِهدعَب نم واج

 57 ًاوُئَماَد 00٠١ :رشحلا) أ ةميِحُت ُفوُمَر َكَّنِإ

 فتمحر وجرن نأ الإ انل سيلف .هملعن ال نطبم رمأ هنإف ؛ةبوتلا لوبق مدع وأ ةرفغملا مدع لامتحال :مهيلع فاخنو : ةهلوق
 دس نحت

 [ناميإلا نم اسيل طونقلاو سأيلا]

 نكي مل اذإ ةلملا نم سيل ضحملا ءاجرلاو هللا ركم نم نمألا يأ :مالسإلا ةلم ريغ نع ناليبس س
 ءاجرلاف ءءاجرلاو فوخلا نيب ناميإلاف .ءاجرلا هعم نكي مل اذإ ةلملا نم سيل سأيلاو ضحملا فوخلا نأ امك «فوخلا هعم

 نمألا يفنف .اًطونق ناكل كلذ الولو «ءاجرلا مزلتسي بولطملا فونخلاو ءاّنمآ ناك كلذ الولو ,فوخلا مزلتسي بولطملا
 - 64 :فارعألا) « نو ُريَخْلآ مقل الإ هللا ركَم نَمأَي الق هلآ ركَم اوُِمَقَأِم :للاعت هلوقل ؛قلطملا ءاجرلا يفن وه

 يف يوانملا لاق .(4401) :ح ءيغبلا نع يهنلا يف :ب ؛بدألا :ك يف ءاعوفرم ةريره يبأ نع دواد وبأ هجرخأ 0
 .ةعرز وبأو نيعم نبأ هقّثوو «فيعض :يدزألا لاق «يررجلا تباث نب يلع هدنس يف :(591/1) «جهانملا فشك»

 .(ةلاسرلا :ط ,777 /9/) ؛دواد يبأ نئس» رظلا .هريغل نسح ثيدحلاو

 .رعلا يبأ نبال «ةيواحطلا حرش» نم نماثلا ٌتدزف «ةرفغملل نماثلا ببسلا فذح ىلع باتكلا خسن ْثقفتا



0 
 .هيف ُهَّلَخْدَأ ام ِدوُحْج اّلِإ ٍناَميِإلا َنِم ُدْبَعْلا ٌجْرَْي الو بةكبقْلا ٍلْهَأِل امُهَتْيَ قل لي

 ٍناَنجلاِب ُقيِدْضَقلاَو نامل اولا نيالا ١

 مقف رو
 ذب مجاشعلا نع مول 3

 ةَمْثَر أوُجْرَيَو رجالا ْرْذحي اَنبآََو اًدِجاَس لِيَ ِءآَناَع ٌتِيَق َوْه ْنّمَألم :هلوق يف ءاجرلاو فونحلا نيب َنيِعماجلا

 :ىلاعت هلوقل ءاًضيأ ماركإلا وذ وه اذك «لالجلا وذ وه امك ىلاعت هللا نأ ماقملا ةقيقحو

 ُباَذَعْلَأ َوْه ىباَذَع َّنأَو 4 أ لاو نكَخأ

 5 :لاعت هلوقو قال ءارسإلا يدع

 04 :رمزلا) أ

 َكَبَر ْمْسَأ َكَر

 نيتاهم اًيعطق اًبجاو ناميإلا ناك املو .فوخلا :باذعلا ىضتقمو .ءاجرلا :ةمحرلا ىضتقمف .(50 - 59 :رجحلا) 4 اميل

 اًضحم ًءاجر الو اًضحم اًفوخ ال .ءاجرلاو فوخلا نيب ةلاحم ال ناميإلا نوكي نأ هترمثف نيتفصلا

 [دوححلاب الإ ٌدبعلا رّفكُي ال]

 دبعلا جورخب محلوق يف ةلزتعملاو جراوخلا معز ام در ىلإ ةراشإ :هيف هلخدأ ام دوحجب الإ ناميإلا نم دبعلا جرخي الو :هلوق

 «ناميإلا نع هنوجرخُي نورخآلاو .ناميإلا نم هوجرخأ ام دعب رفكلا يف هنولخدُي نولوألاف «ةريبكلا باكتراب ناميإلا نم

 امإ بلقلا نإف ؛امهنيب ةلزنملا هذه َنوِمَّلسي ال قحلا لهأو :نيتلزتملا نيب ًةلزنم نوعّدي لب ءرفكلا يف هلوخدب نومكحيالو
 .امهتيب لصاقف ال 5 :نياغلا) (نيؤُم مسني فك كسني مكسَقلَح ىذأ 55 للعت هلوقل ؛اًدحاج وأ اًنقيتسم نوكي نأ

 .04 :ةدجسلا) أ :عيَنوُن :ناميإلا يلماك نم مهو «ةيادغا ةمئأ فصو ىلاعت هللا نأل ؛نقيتسملا وه نمؤملاف

 .(81 :توبكنعلا) ( عب ُدَحْجَي اَمَوإ# :هلوقب رفكلاب نيدحالا فصو ىلاعت هللا نأل ؛دحاجلا وه رفاكلاو

 يأ - ناميإلا راهظإ عم رفكلا َناطبإو ٌكاشلاو َبيرلا نأل ؛نيرفاكلا نم - ناميإلا راهظإ عم - رفكلا نطبمو كاشلاو
 َُكَقْلَخ ىِذلأ َوْهإ» :ّلَيَرَع هللا لوق ىوحفب ٌةلزنم ناميإلاو رفكلا نيب سيل «نيقبلا ّدض اهنوكل ؛رفكلا نم اهلك - قافتلا

 اذإ هّليع بنذب ةلبقلا لهأ نم اًدحأ نورفكُي ال مهنأ ةنسلا لهأ بهذمف .(؟ :نياغتلا) (نمْؤُم مكصنَو ٌرِفاَك مكن

 (!' هليصفت ّرم دقو «هدحجي لو هّلحتسي م
 [ناميإلا ةقيقح

 - َمعِهْرَبإ ِإ لِرنَأآَم و اَنيَلِإ لرنأ ١ مو هلي اَنَماَع اَولوُقإم :ىلاعت هلوقل :نانجلاب قيدصتلاو ناسللاب رارقإلا وه ناميإلاو :هلوق

 .«هّلحتسي ملام بنذب ةلبقلا لهأ نم اًدحأ ركن الو» :يواحطلا لوق حرش تحت هيلع مالكلا رم



 ل قح حيحصلا ثيدحلاو نآرقلا يف ءاج ام لك

 عْرَشلا َنِم ةي هللا ٍلوُسَر ْنَع َّمَص اَم َميِجَو ِنآْرَقْلا يف لاَعَت اَعَت هللا لأ ام عيب نإ

 .قح 13 :ِناَيَبلاَو

 ثيدحل ؛مالسإلا ينابم نم ةداهشلاو ةداهش رارقإلا اًضيأو 1٠١(. :ةرقبلا) ةيآلا « دياَبسأْلاَو َبوُقْعَيَو َقلَحْسِإَو ليَِمْسإَو -
 قاكشملا) ' ''.خلإ هللا لوسر اًدمحم نأو .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :سمح ىلع مالسإلا ينب» :لي يبنلا نع رمع نبا
 «بلقلا يف هثودحل ال ناميإلا راهظإل هب رومأم وهو ؛ةلمجلا يف ناميإلا نم اًضيأ ناسللاب رارقإلاف .(ناميإلا باتك

 .«ةمحتلا» يف هليصفتو «ناميإلا لصأ لح ال ءايندلا راد يف ناميإلا ٌناحرت ناسللاف هناسللا ال ُتلقلا ٍناميإلا ٌلحمف

 [ٌقح :عيحصلا ثيدحلاو نآرقلا يف ءاجام ك١

 لطب هِي اّلإل ءيعطق قح وهف .هللا نم يعطق يحو نآرقلا نأل ؛رهاظ اذه :قح ... هللا لزنأ ام عيمج نإو :هلوق
 َّبْيَر اَل ٌبتك )[ َكِلَذ»م :ىلاعت هلوقل ؛هيف بير الف .(4؟ :تنصف) 4: ةاديمح ويِكَح نم ٌليِزنَت كفِفلَخ ْنِم اَلَو ِهّْيَدَي ِنْيَب نِم

 «نوُزِكدُم دل مكن أ َكَراَبُم ٌرُكِذ اًددَهَول :ىلاعت هلوقل ؛هراكنإ زوجي الف .؟ :ةرقبلا) 4:ةبَنيِقَت
507١ 

  20ب ىده هيف

 5٠( :ءايبنألا)

 عرش ١- :ناعون قي هللا لوسر نع ٌحص امف ءّولتم ريغ ناك نإو هللا نم يحو هنأل :قح ... خص ام عيمجو :هلوق
 درو ؛ثيدحلا ةّيّجح ىلإ راشأ خيشلاف .عابتالا بجاو قح كلذ عيمجو .زيزعلا هباتك يف هللا هعرش امل نايبو -7 يئادتبا

 ءالؤه ّدسف ؛نامزلا اذه يرطاش نم ةليلق ةمذرشو ةضفارلاو ةلزنعملاو ةلّطعملاو ةيمهجلا لثم ؛هتيجح ركنأ نم ىلع
 اياضق ىلع سانلا اولاحأو هدي لوسرلا ةهج نم هلاعفأو هتافصو هئامسأو ىلاعت برلا ةفرعم بولقلا ىلع ةملظلا

 باَرَسُك : ةقيقح يهو .نآرقلا ٍنايبو , لوسرلا مالك ءازإ «ةينيقي نيهاربو ةيلقع عطاوق اهوّمس «ةيلابخ تامدقمو ةيمو

 089 :رونلا) 4“ باسيل ْعيِرَس هلئأَو رهَباَسِج ُهلفَوَف د ُةدنِع ةللأ َدَجَوَو اَقْيَش ُهذَجي ْمَل هَءآَج ! ّنَقَح َء

 لوقعلاب اورفظي لو .يحولا صوصن ىلع ءتاَينيقي مهمعز يف اهوّمس يتلا تامّدقملا هذه اومّدق مهنأ بجعلا نمو

 اَيْندلَأ ريح« ,لقنلاب الو لقعلاب اوزاف امف .هعضوم يف نّمربم وه أمك ءاّضيأ ةميلسلا ةرطفلاب ةدّيؤملا ةحيحصلا
 0١. جملا (2:نيبملأ ُناَيْسُخلأَوْه َكِلَد

 نأل ؛لايخلاو مهولاو لقعلاب هوضراعي الو كي يننلا نع حيحصلا ّصنلا نع اولدعي ال نأ ةنسلا لهأ قيرطف

 - نياَتلل قَبل َرْكْدلأ كِل اَمَرئَأَوب :ىلاعت هلوقل ؛نآرقلل يعرش نايبو ماكحألل ةّيعرش ةجح ل للك يبنلا نع صنلا

 قاكزلا ءاتيإو ؛ةالصلا ماقإو .هلوسرو هدبع اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :سمخ ىلع مالسإلا يِنُب» :هماعو 0

 :ك يف ملسمو .(8) :ح .مكناميإ مكؤاعد :ب «ناميإلا :ك يف يراخبلا هجرخأ .«ناضمر موصو «تيبلا جحو

 .(1١١):ح ؛ماظعلا همئاعدو مالسإلا ناكرأ :ب «ناميإلا



 ناميإلاب الإ لضفلا سيل للحل

 ىَوَمْلا ِةَمَلاَكُعَو ىلا ةَقيِقلاْمُهَْيَب ْلْصاَقَكلاَو ءاَوَس ِهِلْضَأ يف ُهَلْهَأَو ٌدِجاَ نول

 ٍنآْرقْ هع مُهْعَوطَأ هللا دنع ْمُهمَرْكأو ءنتخلا ءايلؤأ مهلك نوُؤمْلاَو لوألا ٍةمراَلُم

 ُهْنَع مُكلَهَن اَمَو وْذْخَف لوُنَرلأ مكانا آمْوإي :ىلاعت هلوقلو 44 :لحتل كاد 449 نكي ْمُهَلعلَو ْمهتلِإ لن اَم -

 ْمِهِبَر نم ُقَخأ َوْهَو ِدْمَحْم َلَع َلِوْث اب ًاوُنَماَدَو ٍتَحِلَّملآ اوُلِمَعَو اونَماَد َنيِدَلاَوز :ىلاعت هلوقلو 4" :رثطل) ارينا

 اًرمأ ةةَلوُْسَرَو ةللأ ىطَق اَذِإ ِةئِمْؤُم الو ِنِمْؤُمِل ناك امور :ىلاعت هلوقلو 07: دمع) مهلا علشأ ع َرَقَك
 001 :بازحألا) أ ْمِرْمَأ نم ريا هَل نوي نأ

 اهعسي ال ' .«هعم هلثمو «نآرقلا ثيتوأ ينإ الأ» :للكي يبنلا لاق امل ؛ريثك يئادتبالا عرشلا نم ثيدحلا ماكحأو

 .ماقملا اذه

 [صقني الو ديزي ال ناسيإلا]

 نينمؤملا نأ الإ «نينمؤم مهنوك ثيح نم ءاوس مهو «نينمؤملا عيمج يف دحاو ناميإلا :دحاو ناميإلاو :هلوق

 ةمزالمو ىوحلا ٍةفلاخمو ىوقتلاب ناميإلا تاجردو ؛ناميإلا تاجرد توافت بسحب هيف نوتو وافتم مهو : .نودّدعتم

 ةصتم مهل هت حاط غلب انج نم م اَنَيَفَطْحَأ نيا تنكلآ اقرأ رام :قاعت هلوقل هنيألا ريغ نم لوألا

 َنيِدذ و مفسنم ولاة ن ديلا هنأ قاتل: :قاعت هلوقلو 4: رمزلا) 03 ”ببلألا أ رقي

 1١(, :ةلداجملا) «(ْيدَجَرَد

 ملل 5

 وس وجولاو وج ول و د نمولاو و 2م رون نأ امكو «ةرثكتم تادوجوملاو ءدحاو دوجولا نأ امكو .دّدعتم هب نّمؤملاو .دحاو ناميإلا نأ امك اذهو

 نتا يف روخ يعملاب مهنيب ونمؤخ و م م :نتملا ىف روكذملا رايعملاب مهنيب نولضافتمو نوددعتم نونمؤملاو .دحاو ناميإلا اذك «ةريثك تارّونملاو .دحاو سمشلا

 .ةيشاحلا يف نهربملاو

 [ناميإلاب الإ لضفلا سيل]

 - اَورفَك َنيِذلآَو رولا ىلإ تالا َنِم مهجر أولا َنيِّلأ لَو ةللأ)» :قاعت هلوقل :نمحرلا ءايلوأ مهلك نونمؤملاو :هلوق

 هذ بركيدعم نب مادقملا نع [(5104) :ح ءقّنسلا موزل يف :ب «ةنسلا :ك يف] دواد وبأ هجرخأ ثيدح نم ءزج 0١

 ءذآرقلا اذهب مكيلع : لوقي هتكيرأ ىلع ناعبش لجر كشوي ءالأ .هعم هلثمو باتكلا تيتوأ ينإ ءالأ» :همامتو ءاعوفرم

 ٌلُك الو نهألا رامحلا محل مكل لحيال ءالأ . هومّرحف مارح نم هيف متدجو امو ءهوّلحأف لالح نم هيف متدجو امف

 هلف هورقي مل نإف هورقي نأ مهيلعف موقب لزن نمو ءاهبحاص اهنع ينغتسي نأ الإ دهاعُم ٌةطقل الو ؛عبسلا نم بان يذ

 178/4 «راطوألا لين» رظنا .حيحص ثيدح وه :يناكوشلا لاق .«هارق لثمب مهبققعُي نأ



 لَ ناميإلا ناكرأ وأ لصفملا ناميإلا

 ِهِلْسُمَو هبْكَو ديَكْئاَلَمَو هللاب ُناَميِإْلاَوُه :ُناَميِوْلاَو

 :ىلاعت هلوقلو «(ه0» :ةرقبل» « ٌتمْلظلأ لإ روُثلآ َنَم مُهَتوُجِرْخي ُتوُلأ ْمُه

 مه هللأ َتْرِج َّنإَف أوُئَماَ ركزو هلأ ٌلوَقَي نَمَو #:نوعكَو ْمُهَو ةوكّرلأ َنوُنْؤيَو ةَلّصلأ َنوُئيقُي
 ءمهالومو مهّيلو هللا نأو هللا ءايلوأ مه أو ضعبل مهضعب نينمؤملا ةالاوم هنم اًضيأ تبث . ,(ه1- ه0 ةدئاملا)

 ةيالولاف .ةبراحملاب هزراب دقف هل اّيلو ىداع نمو ؛هنع نوضريو مهنع ىضريو .هنوبحيو مهّيحيف «نينمؤملا هدابع لوتي هللاف
 ءاوس اهلصأ يف ةالولا لهأ نأ خيشلا دارمف ءاناصقنو الامك ناسبإلا ريظن اًضيأ «نمحرلا ءايلوأ» :هلوق نم تتبث يتلا
 .نينمؤملا َماوع عيمجل ةصقانلاو «نيقتملل نيقتملل نوكت ةلماكلاف .ناميإلا لثم ةصقانو ةلماك نوكتف «ناميإلا لهأ لثم
 هل مهوطأ مه نينلا نونؤلاف «ىونتلاو رولا رايعمب اردو تاجرد نينسؤملل ذك ءتاحرد اا امك.

 دلو َّنِإ الأ ١ :ىلاعت هلوقل ؛ةلماكلا مهتيالول ؛ةرخآلاو ايندلا يف هللا ىلع مهمركأ مه ءنآرقلل مهثبت
 فاد :سنوي) وَرِخآْلا فو اًينّدلأ ٍوَيَخأ ىف ىَرَقْبْلا ُمُهَل © 0 >

 ىلع ّيرعل لضف ال» :# يبنلا نع نئسلا يفو .( :تارجحل» ْمْكَقْتَأ هللا دنع ْمُكَمَرْحمَأ َّنإإي :ىلاعت هلوقلو
 نم مدآو ؛مدآ ونب سانلا» ' !.«ىوقتلاب الإ ءرمحأ ىلع دوسأ الو دوسأ ىلع رمحأ الو «ٍبرع ىلع ّيمجعل الو ؛يمجع
 !”1 «بارت

 َنيِذْلآَو هلوْسَرَو هللا ْمُكُيِلَو امن

 فْرَح ال هلل

 نيذلا مهضعبو «ناميإلاو ةيالولا بسحب نوصقان مهف ٠ ءائيس رخآو اًحاص المع اوطلخ نينمؤملا ٌماوعو

 اهلك تاعاطلا نأل 00١(. :فسوي) 4 َوُكرشُم مهو الإ لأب مهراخصأ نوي امو فكو ِكلرشو ملظب مهناسيإ نوسبلب
 ناميإلا بعش سأرو ٌدوحجلا رفكلا بعش ّسأر نأ الإ ءرفكلا بعش نم اهلك يصاعملاو ؛ناميإلا بعش نم
 ضعب لمعيو ءاّرفاك ناسنإلا نوكي كلذكو ءرفكلا لمع لمعي نكلو ءاّرفاك ناسنإلا نوكي ال نأ نكميف «قيدصتلا

 .دايقنالاو قيدصتلا دعب هيلع قلطي نمؤملا مساو .دوحمجلا دعب هيلع ىلطي رفاكلا مساف «ناميإلا لامعأ

 [ناسيإلا ناكرأ وأ لّصفملا ناميإلا]

 نما لع توئِمْؤمْلاَو هير نم هيل لرنَأ اهب لوُسّيلأ َنَماَءإل :ىلاعت هلوقل : ... هتكتالمو هللاب ناسيإلا وه ناسيإلاو :هلوق
 .م0 :هرقبلا) « هيِلْسُم نِج ِدَحَأ نيب قْرقُم ال دِلْسْرَو هيك -يكبتلَمَو هللأب

 2١50/4 ؛دئاوزلا عمجل يف يمثيملا لاقو .(4/44) :ح .اطسوألا» يف يناربطلاو .(775484) :ح «دمحأ هجرخأ مر

 مكوبأ هدحاو مكنيد نإو ءذحاو مكابأ نإ :لاق هنأ الإ هوحنب رازبلاو «طسوألا» يف يناربطلا هاور :(119/9) : 3

 .حيحصلا لاجر رازبلا لاجرو .«بارت نم قلم مدآو ءمدآ
 اذه :لاقو «(059605) :ح ءنميلاو ماشلا لضف :ب ؛بقانملا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ ثيدح نم ءزج وه (5

 .نسح ثيدح
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 َنوُنِمْؤُم ُنْحََو .لاعَت هللا َنِم هَرُمَو هوْلُحَو هٌَرَشَو ِهِرْيَخ ِرَدَقْلاَو ِتْوَمْلا َدْعَب َدْعَب ِثْعَبْلاَو رِخآْلا ِمْوَيْلاَو
 هرت عقر م6 رمل كعك شط 3
 .هب اوُواَج اَم َلَع ْمُهْلُك ُْهْفَّدَصُنَر هِلُسُر ْنِم ٍدَحَأ َنْيَب ْقّرَمْن الَو بلك َكِلَذِب

 .(4 :ةرقبلا) 4 2 نوُنقوُي ْمُه ةَرخآلايَوَي :ىلاعت هلوقل :رخآلا مويلاو :هلوق

 7 .قبس اميف هذخأمو هليصفت ّرم دق :توملا دعب ثعبلاو :هلوق

 :ىلاعت هلوقلو 0 ةبوتلا) (اَتّل هلل َبَتَك 4 ان اَّلِإائبيِصُي ل لكل : ىلاعت هلوقل :ىلاعت هللا نم ... هرشو هريمخ ردقلاو :هلوق

 هآَلْؤتَه ٍلاَمْف هلل ددِع ْنَم لك ْلُق كيدِع َنِم يِذدَه أول د ةَكَيَس ْمهِبِصُت نإَو هلأ ٍدنِع ْنِم يِذَه أول

 ./1:ءاسلا) ( قااَنيِرَح َنوُهَقْفَي َن وداي ال مزق

 [ركذ ام لكب ناميإلاب رارقإلا]

 ليجتتات متصلا لإ لرنأ آن اَمَو اَنْيَلِ ! لرنأ امو هلأ اًنماَعأ أوف !ىلاعت هلوقل :هلك كلذ نونمؤم نحنو :هلوق

 وهف ءاليبس كلذ ذَحّتي نأ ديريو .ضعبب رفكيو ءضعبب نمي نم نإف ؛ةيوسلا ىلع مهّلك مهقّدصنو مهلك مهب ُنمْؤن
 0 ل ا ل ال ءاقح رفاك

 و ريا يف ْمُْيْعَس َّلَص نيذلآ)» ءالامعأ نيرسخألا نم وهو «نمؤم

 أ َمْوَي هَل مين الق مهلَمْعَأ تطبحق -ِهيآقلَو ْمهْبَر ٍتئاَج أو زقك َنيَِّل

 [رانلا ين نودلخي ال نينمؤملا نم رئابكلا لهأ]

 ىنزلاو لتقلاك يهو ءبضغلا وأ ةنعللا وأ رانلاب هيلع دعوي وأ دح هيلع بّترتي ام :ةريبكلا : ... رئابكلا لهأو :هلوق

 قوقعو ابرلا لكأو ميتيلا لام لكأو فحزلا نم رارفلاك ءكلذ وحنو تانمؤملا تالفاغلا تانّصحملا فذقو رحسلاو

 لثم ءايندلا يف ةصاخلا ةبوقعلاك ةرخآلا يف اهيلع ٌصاخلا ديعولاف .كلذ لاثمأو روزلا ةداهشو سومغلا نيميلاو نيدلاولا

 :ىلاعت هلوقل ؛مامإلا ىلإ ضّوفملا بيدأتلا الإ ديعو وأ ٌدح هيلع سيل ام :ةريغصلاو .اهريغو عطقلاو دلحلاو صاصقلا

 نَم نأ يبيدبو . 00 هدا (8:تيرك الَخذُم مكْلِجدنَو يات مف :ء َرْفَكُن ُهَنَع َنْوَهْنُت اَم َرِبآَبك ابيت نإ»

 لك :ليقو .رّمكت ال ةريبكلا نأ تبثف ,ميركلا دعولا اذه ٌقحتسي د ال ءرئابكلا باكتراب هراثو هتنعلو هللا بضغب دعوأ

 .ةريغص يهف اهنع رفغتسا ام لكو «ةريبك يهف دبعلا اهيلع ٌرصأ ةيصعم

 .«ةّقشم الب ثعابا :يواحطلا لوق حرش تحت هيلع مالكلا رم مر



 لحلو رانلا يف نودلخي ال نينمؤملا نم رئابكلا لهأ

 َنييِئاَت اوُنوُكَي ْمَل ْنإَو «َنوُدّحَوُم ْمُهَو اوُناَم اَدِإ «َنوُدلي اَلِ املا يف

 .َنيِنِمْؤُم َنيِفِراَع هلا اوُقَل

 يف ّنَجَوَتَع هللا َلاَق امك« هِلْضَنِب ْمُهْلَع اَمَعَو ْمُهَلَرَفَغ ءاَق نإ ديْكْحَو ِهِيئيِشَم يف ْمُهَو

 وة هقل 00 2
 ه1 ام ُْرِفْعَيَو هب َكَرْشُد نأ رِفْغَي ال هلأ نإ]ا :هباَنك

 2 01 زداسلو

 مهمكح «عئارشلا كلت خسن لبق يي دمحم ريغ ةمأ نم رئابكلا لهأ نأ صيصختلا اذه نم مهفي ::: دمع ةمأ نم :هلوق
 هبلق يف ناك نَم رانلا نم جرخي» :لاق هلي يبنلا نإف ؛رظن هيفو .رئابكلاب رانلا يف نودلخي مهنأب يأ ,مكحلا اذه فلات
 .ةمأ نود ةمأ صيصخت الب اًملطم ناميإلا ٌركذ لب .كلذب هتّمأ ّصخي ملو 7. «ناميإلا نم ةّرذ لاقثم
 جراوخلا ىلع ٌدر اذه .(11+ :ءاسلا) (ْمآَقَي نّمِل َكِلَذ َنوُذ اَمُرِفغَيو إم :نتللا يف امك ىلاعت هلوقل :نودلخت ال رانلا يف :هلوق
 «ناميإلا نم مهجورخب ةلزتعملاو رت ولو جاما نك ا ماك لد دبل نيلئاقلا ةلرتعملاو
 0 ءرفكلا يف مقوخد ال

 :ىلاعت هلوقلو 6 00/١ :ناقرفلا) 4 :اَنيِحَت اَروُفَغ أ

 لهي وشل َنوُلَمْعَي َنيِّلِل هللأ ٍّئ ةيوقلآ امن
 ْدِفْغَي ةللآ َّنِإ هللآ ِةَمْحَي نم أوظتْفك ال ْمهِيْنَأ 0 أوُقَرْسَأ َنيِذَلَأ َىِداَبعَي ُلْكْرَع :ىلاعت هلوقلو 01١9 :ءاسنلا) دا) 4اَميكَح

 29 ههل َبنذ ال نّمك بنذلا نم بئاتلا» :ةتلع هلوقلو 0207 :رمزلا)

 ؛ناميإلا ريغب ةاجنلل يفكت ال ًةلماك تناك نإو ةضحملا ةفرعملا نأل ؛نينمؤم يأ
 هلالجو هتّزعبو + :ربحلا» (2َنوُفعْبُي ري َلِإ ٍفْرِظنَأَ تري :لاق ثيح هتيبوبربو هبرب اًفراع ناك سيلبإ نإف

 د 4-08 َنيِصَلَخُسْلآ ْمُهْنِم َكَداَبِع الإ

 ؛ح «(نيسفن رانلل نأ باب» بقع :ب ؛منهج ةفص باوبأ ءاّعوفرم هذ يردخلا ديعس يبأ نع يذمرتلا هجرخأ
 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاق .(559)

 .«هيف هلخدأ ام دوحجب الإ ناميإلا نم دبعلا جرخي الو” :يواحطلا لوق حرش تحت هيلع مالكلا مدقت

 يف هدانسإ ظفاحلا ٌنَسحو .(5760) :ح ةيوتلا ركذ :ب دهزلا :ك يف ءاًحوفرم دوعسم نبا نع هجام نبا هجرخأ 0:
 .(41/37 /17) ؛حتفلا»



 ةلبقلا لهأ نم رجافو رب لك فلخ ةالصلا لي

 را نيا قزغص لفأك :راَدلا يف ْمُملَعْجَي ْمَلَو ءهيَقِرْعَم ٍلْهَأ َلْوَم لات هل ةللا نب َكِلَد

 اَعْلَ قَح قع مالنإلاب انُكَسَم هدف مالا وابا هاو نم ا هِتَياَدِه ْنِم
 0 َقَّلْبِقْلا ٍلْهَأ ْنِم

 .نوعرف كلذكو «خني ملف نمؤي مل نكلو -

 [اونمآ نيذلا يلو هللا]

 لوم ال نيِرِفكْلأ َّنأَو أوئماَء َنيِدَلأ لْوَم ةلدأ َّنَأِب َكِلَذإل :ىلاعت هلوقل :هنفرعم لهأل ىلوم 6 هللا نأب كلذ :هلوق

 1١(. :دمع) (ومُهَل

 ماقملا ةبسانمب ءاعدلا اذه ىلع مالكلا متخ أ 'ءةل# يبنلا ءاعد نم اذه : ا هلهأو م السالا يو اي مهللا :هلوق

 .ةرهاظ يهو

 امنإ ءاعدلا اذه نإف ؛هيف هل ليلد الف ينمتلا زاوج ىلع نيتيآلا نيتاهب لدتسا نمو .(117 :فارعألا) ٌنيِمِلْسُم اَنَفَوَتَو

 .توملا قلطمب ال مالسإلا ىلع توملل وه
 [ةلبقلا لهأ نم رجافو ّرب لك فلخ ةالصلا]

 ٌءالصلا عوكرلاب ديرأ نإ «(4؟ :ةرقبلا) 7 نيمكرلأ عَ م اوُعَكَرآَوإ :ىلاعت هلوقل :رجافو دب لك فلخ ةالصلا ىرنو :هلوق

 ةمئألا فلخ اولص د ةباحصلا نألو“' ”'.«رجافو رب لك فلخ اوّلص» :ة هلوقلو .رجاف وأ ربل هيف صيصخت الف

 - «جاجحلا فلخ ىلص هذ رمع نب هللا دبع نأ''':«يراخبلا [حيحص]9 يف امك :مهتالص نوديعي اوناك امو ءراَجفلا

 يلو اي» :هئاعد يف لوقي يلي هللا لوسر ناك :كلام نب سنأ نع (15) :ح ؛«ريبكلا تاوعدلا» يف يقهيبلا جرخخأ

 «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاقو .(8144) :ح ؛(طسوألا» يف يناربطلاو .«كاقلأ ىتح هب ينكّسم .هلهأو مالسإلا

 .تاقث هلاجرو ««طسوألا» يف يناربطلا هاور :(137784) :ح.(586/١٠)

 نبا لاق .(58175) :ح ««ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو «(11/54) :ح ءاًعوفرم ةريره بأ نع ينطقرادلا هجرخأ

 هاورو ...«2# ةريره يبأ نع لوحكم ةياور هلكت «ةفيعض قرط هل ثيدحلا اذه :5577/4 ريثما ردبلا» يف نقلملا

 اذكو .تاقث هّنوُد نمو «ةريره يبأ نم عمسي مل (لوحكم) :[ينطقرادلا] لاق مث ءاّرصتخم هجولا اذه نم ٌينطقرادلا

 .ةريره يبأو لوحكم نيب الاسرإ (هيف) نأ الإ .حيحص هدانسإ :«ةفرعملا» يف يقهيبلا لاق

 - هفلخ نم ّعتأو مامإلا متي ل اذإ :ب ؛ناذألا :ك يف] يراخبلا اهجرخأ يتلا ةياورلا هب دارأ لس حراشلا لعل جر



 ١ فيسلا هيلع بجو نم الإ مهنيب اميف نينمؤملل لاتقلا زاوج مدع

 ِكْزِشِب اَلَو رفح ْمهْيَلَع ُدَهَْد الو رات الو ُةَنَج ْمُهْنِم اَدَحَأ لِ الو .ْمُهْنِم َتاَم ْنَم َلَعَو
 لاق هلا لإ فارس دقو كلا نم طوخ متم ْرَهظَي ْمَلاَم «ِقاَقِنب اَلَو

 .ُفيَسلا ِهْيَلَع َبَجَو ْنَم اَلِإ ه5 ُ ٍدَدَح ِةَنَأ نِم ِدَحَأ لع ٌقْيَسلا رن اَلَو

 ةبقع نب ديلولا فلخ هريغو د دوعسم نب هللا دبع ىلصو .هفلخ 5 كلام نب سنأ ىلص اًضيأو .اًملاظ اًقساف ناكو -

 .«مهيلعو مكلف اوؤطخأ نإو .مكلف اوباصأ نإف ءمكل نولصي»'' ”:«يراخبلا [حيحص]) يف ةيلع هلوقلو .طيعم يب [ نبا

 لع مق الو انبأ َتاّم ِمُهْنم ٍدَحَأ ْلَع ٍلَصُت لَو :نورفاكلا مهو نيقفانملا يف ىلاعت هلوقل :مهنم تام نم ىلعو :هلوق
 نع يهنلاو ءمهرفكب : ةالصلا نع يهنلا لّلع 04 :ةيرعلا) * نفسك ّمُهَو ًاوْناَمَو .ِهِلوُسَيَو هللأب أوف َمُهَنِإ و

 .نيرجاف وأ َنيقتم اوناك ءاوس ءابب رومأم نينمؤملا ىلع ةالصلا نأ تبتف ءهّدضب نذإلا يضتقي ءيثلا

 [صضنب الإ ران الو ةّنجب ةلبقلا لهأ نم نّيعم دحأل عطقي الآ

 ةرشبملا ةرشعلا يف امك يي انيبن هل دهش نم الإ ءقبس امك ءنّيعم اًصخش يأ : ا ران الو ةنج مهنم اذحأ لرتن الو : :هلوق

 .ماقملا اهعسي ال لاوقأ ةلأسملا ينو .مهريغ نم وأ

 [كلذ هنم رهظي مل ام رفكلاب ةلبقلا لهأ نم دحأ ىلع دهشن الآ]

 نطبم رمألا اذهو هرهاظلا ىلع مكحلاب انرمأ دق انأل : كلذ نم ءيث مهنم رهظي مل ام ...رفكب مهيلع دهشن الو :هلوق

 آو ل اج مدي قل سي ام فق هْقَت اَلَوإ# !ىلاعت هلوقل ؟هب مكحن فيكف .هملعن ال

 :ىلاعت هلوقل نظلاب مكحن نأ انل سيلو ,05 :ءارسإلا) 8 لوف نع

 :ىلاعت هلوقت ؛ريقحتلاب الو 4(١؟ :تا رجحلا) أ مث

 .01 :تارجحلا) #/ْمْهَنَم اَرْيَخ

 [فيسلا هيلع بجو نم الإ مهنيب اميف نينمؤملل لاتقلا زاوج مدع]

 ب نأ نيْؤْنِل َنآك اَمَوي :ىلاعت هلوقل :فيسلا هيلع بجو نم الإ ...دحأ ىلع فيسلا ىرن الو :هلوق

 :ذ هللا دبع لأس مد ريبزلا نباب لزن ماع فسوي نب جاّجحلا نأ» فذ رمع نب هللا دبع نب ملاس نع 194(1) :ح-

 :رمع نب هللا دبع لاقف .ةفرع موي ةالصلاب رججهف ةنسلا ديرت تنك نإ :ملاس لاقف ؟ةفرع موي فقوللا يف عنصت فيك

 لهو :ملاس لاقف ؟هل# هللا لوسر كلذ ّلعفأ :ملاسل ُثلقف .ةّنسلا يف رصعلاو رهظلا نيب نوعمجي اوناك مهنإ ءقدص

 .«هتنس الإ كلذ يف نوعبتت

 .ةنسلا كلت يف جاجحلا فلخ ةالصلا نعمت رمع نبا فّلخت نايب ثيداحألا نم هريغ يف الو هيف سيل ذإ
 .(595) :ح ففلخ نم ّمتأو مامإلا ّمتي مل اذإ :ب «ناذألا :ك يف ءاًعوفرم ةريره يبأ نع يراخبلا هجرخأ م



 رمألا ةالو ىلع جورخلا ةمرح نفل

 اَدَي عن الو ْمُهْنِم دَحَأ لع وُعْدَن اَلَو اوُراَج ْنِإَو اِروُمأ ةال ارو اَنيََْأ لع َجوُرُخلا ىَرَتاَلَو

 لتقلا :ىنعملاف هتقيقح - ع[ [ظفللا] ناك نإو .ليوطلا 5 وه انه دولخلا 6887 :ءاسنلا) تاتي اًباَدَع مدل َّدَعَأَو

 ىدحإي الإ هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم لجر مد لحي ال» :ة6 يبنلا نع حيحصلا ينو .اّلالحتسا

 (' «ةعامجلل ٌقرافملا هنيدل ٌكراتلاو ءسفنلاب ٌسفنلاو .ينازلا ُبّيثلا :ثالث

 | رمألا ةالو ىلع جورخلا ةمرح]

 « عسي رمل ىلوأَو لوسيل ًاوُعيِطَأَو ةللأ ًأوُعيِطَأ اَْنَماَع َنيِذَلأ اهي

 نودرفي ال رمألا يلوأ نأل ؛«رمألا يلوأ اوعيطأو# : :لقي ملو لوس اوُعيِطأَو) : - هركذ لج - لاق فيك ءْمأت 209 :ءاسنلا)

 ءموصعم هنإف ؛هللا ةعاط ريغب رمأي ال هنأل ؛لوسرلا عم لعفلا داعأو .هلوسرو هللا ةعاط وه اميف نوعاطي لب ةعاطلاب

 ملسملا ءرملا ىلع» :ةك يبلا لاق اذلو ءهلوسرو هللا ةعاط وه اميف الإ عاطي الف ىهلا ةعاط ريخب رمأي دقف رمألا يو امأو

 اعط لو عيسالف ةيصعمب رمأ نإ :ةيصعمب رمؤيانأ ال «ةركو بحأ !سيف ةعاطلاو عمصلا

 دش ةنتفلاو .مهروج نم لصحي ام فاعضأ نتفلاو ٍسافملا نم مهتعاط نع جورخملا ىل ٍلع بّترتي هنأل :اوراج نإر :هلوق

 ءانلامعأ داسفل الإ انيلع مهطّلس ام للعت هللا نألو .روجألا ةفعاضمو تائيسلادرفكت مهروج ىلع د علا يق لبءلقلا نم
 .( 19 :ماعنألا) (َكوُبسْحَي أوُنك اَمب اًضْعَب َنيِيِلَطلَأ ضْعَب لَن َكِلَذُكَوي :ىلاعت هلوقل ؛لمعلا سنج نم ءازجلاف

 ضعب يفو ؛ةيصعمب اورمأي مل ام انتمثأ ىلع جورخلا ىرن الو «نطابلا يف جورخ هنأل :مهنم دحأ ىلع وعدن الو :هلوق
 يناصع نّمو «ةمحر هيلع مهّتلعج ينعاطأ نّمف ؛يديي دابعلا بولق «كولملا كلام هللا انأ» :ةقباسلا بتكلا نم تاياورلا

 7 ؛مكيلع ٍمِهُفطعأ لإ اوبوت نكلو كولملا بسب مكسفنأ اولغشت الف «ةمقن هيلع مهتلعج

 :ب «تايدلا :ك يف يراخبلاو .(4585) :ح ءدترا ن نرميف مكحلا :ب .دودحلا :ك يف هل ظفللاو واد وبأ هجرخأ

 :-ح ءملسملا مد هب حابي ام :ب :ةمسقلا :ك يف ملسمو 341/4) : :حعن نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا نأ :ىلاعت هلوق

 (0105) :ح ثالث ىدحإب الإ ملسم ئرما مد لحي ال :ءاج ام :ب «تايدلا :باوبأ يف يذمرتلاو .(470/)

 :ب :دودحلا :باوبأ يف هجام نياو (81/10) .(8077) :ح «ملسملا مد هب لحي ام ركذ :ب «ةبراحملا :ك يف يئاسنلاو

 0107 4) :ح ثالث يف الإ ملسم ئرما مد لحيال

 «ةيصعم ريغ يف مامإلا ةعاط بوجو :ب «ةرامإلا :ك يف ءاًعوفرم امه رمع نبا نع - هل ظفللاو - ملسم هجرخأ :::

 .(09154) :ح ةيصعم نكت ملام مامإلل ةعاطلاو عمسلا :ب .ماكحألا :ك يف يراخبلاو .(59517) :ح

 .خلإ ةمكحلا ضعب يف تأرق :لاق رانيد نب كلام نع (99/7 /؟) ؛ءايلوألا ةيلح» ين يناهبصألا هاكح



 د ذوذشلا بنتجنو ةعامجلاو ةنسلا عبتن

 هع
 2 هّللأ ةعاط نِم ْمِهَتَحاَط ىَرَتَو ْمِهِتَعاَط ْنِم

 ٍةاَقاَعْمْلاَو جاتا جالضلب

 ْمُهَل وعدت ةّيِصْعَسب اوُرْمأَي مل اَم ٌةَضيِرَف سَ

 [ مهل ريخلا ةدارإو :ةيصعم يفالإ رمألا وأ ةعاط بوجو 1

 لوول :هلوقب لول أوُعيِطَأو ةللأ أوغي '
 اوجرخ ةيصعمب اورمأ اذإف :ةيصعمب اورمأي ملام هلوسرو هللا ةعاطإ مهتعاطإف ءافنآ هليصفت رم امك 4 مُكنِم ِرْمأْل

 هك هلوقلو ؟نوعاطُي فيكف اوعيطي مل اًملف هللا ةعاط نم مهسفنأ اوجرخأ اذإ مهل ةعاط الف .لوسرلاو هللا ةعاط نم

 ريمألا صعي نمو ء«ينعاطأ دقف ريمألا عطي نمو .هللا ىصع دقف ناصع نّمو «هللا عاطأ دقف ينعاطأ نما :حيحصلا يف
 .هلوسرو هللا ةيصعمب رمأي ال ريمألا نأ طرشب' '.«يناصع دقف

 ' لف هلاق امك مهتماعلو هلوسرلو هلل ءملسم لكل ٌحصنلا َنيدلا نأل : ... حالصلاب مهل عدنو :هلوق

 [ذوذشلا بنتحنو ةعامجلاو ةنسلا عبتن]

 يف نوهقفتملاو هل نوعيطملا مه :ةعامجلاو .ةنسحلا ةوسألا يهو ل يبنلا ةقيرط :ةنسلا :ةعامجلاو ةنسلا عبتنو :هلوق

 ىلا هل َن ل :للعت هلوقل . نيدلا موي ىلإ ٍتاسحإب مه نوعباتلاو ةباحصلا مهو نيد

 :هلوق تحت مهتعاط بجوأ هللا نأل :هللا ةعاط نم مهتعاط ىرنو هل

 اَم ِدْعَب نِم لوسيل ٍقِقاَقُي نمو

 ليثئار رسإ ينب نإ» :ةك 2 ىبنلا لوقلو «5 :ءاسنلا) ( :ةاريص

 يه نمو :اولاق .«ةدحاو ةلم الإ رانلا يف مهلك لم نيعبسو ثالث ىلع ينمأ قرتفتو هلم نيعبسو نيتث لع ْثقزفت

 35 '”.«ياحصأو هيلع انأ ام» :لاق ؟هللا لوسراي

 :ك يفو ءاًعوفرم مط ةريره يبأ نع ةفادسلا ١ ح «ةحيصنلا نيدلا نأ نايب :ب «ناميإلا :ك يف يراخبلا هجرخأ

 ةعاط بوجو :ب .ةرامإلا :ك يف ملسمو .(7117/)و (54817) :ح ءهب ىقتيو مامإلا ءارو نم لتاقي :ب .داهجلا
 .(110/817) :ح :ةيصعم ريغ يف مامإلا

 هلوسرلو هباتكلو هلل» :لاق ؟نمل :انلق .«ةحيصنلا نيدلا» :لاق هلي يبنلا نإ :لاق هع يرادلا ميت نع ملسم جرخأ

 .(مهتُماعو نيملسملا ةّمألو

 57141(2) :ح قمألا قارتفا يف ءاج ام :ب «ناميإلا باوبأ يف همت ورمع نبا نع - هل ظفللاو - يذمرتلا هجرخأ م
 سن كلام نب سنأ نع هجام نياو «(5041/) :ح ءةنسلا حرش :ب «ةنسلا :ك يف فك نايفس يبأ نب ةيواعم نع دوادوبأو
 .رسفم بيرغ نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو .(74917 84417 ,7491) ىممألا قارتفا :ب «نتفلا :باوبأ يف



 ناميإلا لامك نم روجلا لهأ ضغبو لدعلا لهأ بح ليت

 00 َقَئاَمَأْلاَو ٍلْدَعْلا َلْهَأ ُثْجغَو .ةَقْرُفْلاَو َفاَلِخلاَو َدوُدَّشلا ُبَْجَتَو

 «ةعامجلا ىلإ ةراشإ «يباحصأو» :هلوق يفو :ةنسلا ىلإ ةراشإ «هيلع انأ ام» :ِةِلَي هلوق يفف ' (حاحصلا يف اذك) -

 .ثيدحلا يف نيتملكلا نيتاه نم ؛ةعامجاو ةنسلا لهأاب مهتلم اوبقل ةعامجلاو ةنسلا لهأ لعلو

 لهأ نع زواجتلاب امإ- امهدحأ نم وأ نيبناجلا نيذه نم نيفلتخملا ةّماع نأ اذه هلوق غيلبب 45 يبنلا نّيبف

 عابتاب مهسفنأ اودّيق مهنإف ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ الإ ''؛نوكلاه -ركذلا لهأ نيبيثملا نع فارحنالاب امإو ؛ةقيرطلا

 .نيعجأ مهنع هللا يضر ؛مهتقيرط عابتاو نيح اصلا فلسلا قوذ تحت ةنسلا

 ك5 دوعسم نبا لوق هيفو باحصأ كئلوأ ؛ةنتفلا هيلع نمؤت ال يلا نإف .تام دق نمب ٌنتسيلف انتسُم ناك نَم

 «هنيد ةماقإلو هّيبن ةبحصل هللا مهراتخا ّفَلكت اهّلقأو ءاّملع اهّقمعأو ءاّبولق اهّربأ ةّمألا هذه لضفأ اوناك قلي دمحم

 ىدلا ىلع اوناك مهنإف ؛مهرّيو مهقالخأ نم متعطتسا امب اوكشمتو :مهرثأ لع مهوعبتاو ؛مهآضف مه اوفرعاف

 ا ةاعوافيزأ رقلاو ءاناوصو اح ةعامجلا يرث نحنف .(ةنسلا عابتا باب تاكشلل) .«ميقتسلا

 [ناميإلا لامك نم روجلا لهأ ٌضغبو لدعلا لهأ بح

 راب لقت مكنات تنكش إل: :لاعت وقل هنا ن تس نم لدعلا لهأ يعل : :ةنامألاو

 راد يف لاعمال نأ ةهادبلا نمو 0# - 5 :جراعلا) 0 ٍتدَنَج ىف كبتزأ) :هلوق ىلإ 4: َنوْغَر ْمِهِدْهَعَو

 ةنامألاو محرلا هللا قلخخ امل» :كغ لاقو .ةوادعلاو ضغبلاب ال ؛ةفلألاو ةبحملاب الإ نوكي ال ماركإلاو زعلاب هتمارك

 - فلا هلصو انلصو نم الأ :الاقو ىلاعت هترصاخخ امزل

 هبش يف ملعلا لهأ نم ريثك دنع ةتسلا بتكلا ىلع «حاحصلا» قالطإ بلغ ذإ ؛ةعبرألا بتكلا :«حاحصلا»ب دارملا هر

 ىلع هتمدقم يف هل يولهدلا قحلا دبع خيشلا كلذب حرص .اهيف ةدراولا حاحصلا ثيداحألل اًبيلغت ؛ةيدنهلا ةراقلا

 .«حيباصملا ةاكشم)

 .«نأ)» ريش 5

 :ظفلب «ملعلا نايب عماج» يف ربلا دبع نبا هجرخأو :(؟47 )1١/ «لوصألا عماج# يف ظفللا اذهب ريثألا نبا هدروأ

 فظ رمع نبا نع «ءايلوألا ةيلح» يف ناهبصألا اهجرأو )081١(« :ح ((7//447) ...ٌسأتيلف اًيَسأَتُم مكنم ناك نَم

 مول



 ١ هللا ىلإ هلكن هملع انيلع هبتشا ام

 ُةْنْلِع اَتْيَلَع هَبَْش أ اَميِف ؛مَلْعَأ هللا» ١١ :ٌلوُقَتَو ةئاَي اَيلاَو رْوَجْلا ّلْهَأ ُضِغَبُنَو

 ةبحمف «ةوادعلا تارمث نم لصفلا نوكب امك ةّبحملا تارمث نم لصولا نأ رهاظلاو ' '.«هللا هعطق انعطق نمو <
 مع كولسلاو هللا ننسب نّيستلاو هللا قالخأب ٍتَلختلاب نورومأم نحنو «ىلاعت هقالخأو هننس نم ةنامألاو لدعلا لهأ
 اًضيأو .يوبنلا ثيدحلا داشرإو نيتميركلا نيتبآلا نيتاهب ةنامألاو لدعلا لهأ ّبحن نأ انيلع مزليف هللا طارص
 بحي ٌبحملا نأل ؛مهبحن نأ هللا ةبم ءاضتقاب انيلع بجيف 017 :ةرقبلا) ون بح ُدحَأ أوئماع َنيِدلَو)ا :ىلاعت هلوقل
 هلوسرو هللا ٌةبحمف مهّبحأ هّيحبف ءانمألاو نيلداعلا ّبحأ نّمف هئاضرل ىضريو :هيلاوي نم يلاويو ؛هبوبحم بحي ام
 .ةبحملا ماقمب نيركتملا لزتعملاوةفسالفلا فنأ مغر نإو دانيل مزاح ءانمألاو نيلداعلاو هئابأو
 ةوادعلا مزلتست اذك «هتابوبحم يف بوبحملا ةقفاوم مزلتست امك ةماتلا ةبحملاو :ةناينخلاو رولا لهأ ضغبنو :هلوق

 ىقبت ال الإو .هضغبو هتوادعل هءادعأ ضغبي نأ دب الف فتّيحمل هءايلوأ ٌبحأو هّبحأ نمف ؛هتاضوغبمو هتاهوركمب
 مهضغبف ,ناودعلاو يغبلاو ةنايخلاو روجلا لهأ مه و ههئادعأ عم هللا ليبس يف داهملا أشني ماقملا اذه نمو ٠ .ةّمات ةبحملا
 ىلع ٍةَرِعَأ تييِمؤنلا لع ِةّلِذَأ :ةكوُبِحِبَو ْمُهُبيحح ِمْوَقِب هلل قي ٌفْوَسَق# :ىلاعت هلوقل ؛ناميإلاو ةبحملا قوقح ن نم اًضيأ
 للا يف ضغبأو هللا يف ّبحأ نَم» :ةيلع هلوقلو 04 :ةدثال) بآل ةَمْوَل َنوُفاَحَي اَلَو هللأ ٍليِبَس يف َنوُدِهَجُي َنيِرْفكْلآ
 '” «ناميإلا لمكتسا دقف هلل عنمو ؛هلل ىطعأو

 [هللا ىلإ هْلِكن هُملع انيلع هبتشا ام]
 درو .هلوسر لو هلل َمَلس نم الإ «هنيد يف ملس ام هنأ» :خيشلا مالك مدقت :هّدلع انيلع هبتشا اسيف ةملعأ هللا" :ل 1

 عبتي امنإف « «يعيبطلا همهفب وأ درجملا هيأرب ناك ءاوس ءملع ريغب هللا رمأ يف ملكت نّمف «(هملاع ىلإ هيلع هبتشا ام ملع

 < ٌليدَجُي نَم ىياّئلآ َنِمَوإم :ىلاعت هلوقلو 09 :صصقلا) ( هلأ نم ىَدُه ِرَْكب هوه عَن نم ْلَصَأ نمو :ىلاعت هلوقل ؛هاوه

 دو :هلوق

 هللا قلخ» :اًعوفرم م2 ةريره يبأ نع يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يف هانعم تدجو امنإو ءظفللا اذه دجأ
 4... ةعيطقلا نم كب ذئاعلا ماقم اذه :تلاق .ةم :اهل لاقف :نمحرلا وقحب ثذخأف محرلا تماق هنم غرف املف ءقلخلا
 .(1870) :ح .مكماحرأ اوعطقتو :ب ءريسفتلا :ك يف

 موي شرعلا تحت ٌةثالث : اًهوفرم هه فوع نب نمح رمحرلا دبع نع ؟ةنسلا حرش يف يوغبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا ينو
 ينعطق نمو .هللا هّلصو ينّلصو نمالأ : يدانت ٌمحرلاو - + ٌةنامألاو - ١ نطبو ثهظ هن «دابعلا احم ٌنآرقلا ١- : :ةمايقلا

 .حيحص ثيدح اذه :لاقو .(7 5) :ح ءاهعطق نم مثإو محرلا ةلص باوث : :ب «ةلصلاو ربلا :ك يف :4هللا هّعطق
 عمجملا رظنا . .هريغل نسح ثيدحلاو .(4087) :ح ءاعوفرم هل ةمامأ يبأ نع «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ 07
 4١(. /1) «دئاوزلا



 ةنسلاب تباث نيفنملا ىلع حسملا نك

 .ركَألا يف ا ءاج امك رحل رَْصلا ين نْينخلا لع علا ىرتو

 43.ريِعتلا باذَع لإ هيَ هُلِصي دهن ةالوت نه دهّنأ ِهْيَلَع بيك :ة.ويِرَم بْنَ لك َّْتَبَو مْلِع ريب هللأ ىف -
 أوُئَماَ قيِذَلآ دنِعَو هلأ دنع اَتْفَم ربك مي ْمهنَتَأ نئقْلُس ٍريَقب هلآ ِتِتاَح ف َنوُلِددَجُي َنيِذَلأت :ىلاعت هلوقلو «(4 - ؟ :جحلا»

 هولّكويو ««ملعأ هللا» :نوملعي ال اميف اولوقي نأ دابعلا ىلعف 000 :رفاغ) 4(: مج ربكَتم بْلَق لك َلَع ةللأ ْعَبظَي َكِلدَك

 ركذتي نمل غيزلا نم ةاقتو دئاقعلا ساسأل ملك لصأ اذهو ' .«كبيري ال ام ىلإ كبيري ام ْمد» :44 هلوقلو .هللاع ىلإ

 0574 :ةرقبلا) ة( بست [ اولؤأ لإ ركّذَي امو «ربدتيو

 | ةنسلاب تباث نيفخلا ىلع حسملا]

 تناك املو «نيلجرلا لسغبو نيفخلا ىلع حسملاب ِةِلكَب هللا لوسر نع ةّنسلا رتاوت امل :ن

 حسملا ىلع اًراكنإ ؛نيبعكلا ىلإ نيلجرلا حسم ضرفلا نأ اوعداو :فالخل دشأ ةرئوت سلا هذه فلات ةضارلا

 ةلأسملا تراتخا :ةلقتسم ةعيرش هنأك «قحلا لهأ لماعتو ةنسلا لهأ باقم اًلقتسم اًعوضوم هولعجو «نيفخلا ىلع

 .ةرتاوتملا ةيعطقلا دئاقعلا لثم هب رارقإلا مزلو .ةديقعلا ةروص

 - هنم الإ ءوضولا اوملعتي ملو - .هنم ءوضولا اوملعت نيذلاو ءالعفو اًلوق ءوضولا كي يبنلا نع اولقن نيذلاف

 «ةيآلا هذه ظفل هنم اولقن نيذلا نم اًددع رثكأ :مهدعب نّم ىلإ هولقنو ؛مهل ررقيو مهاري وهو هدهع ىلع اوؤضوتو
 مهّددع يصحي ال .هيمدق لسغيو أضوتي هآر نمو .ةيلهاجلا يف مهدنع اًدوهعم - نيلجرلا حسم يأ - لمعلا اذه نكي لو

 :- اهريغو حاحصلا بتك يف وهو - هنع اولقن ىتح «ثيدحلا نم هللا ءاش اميف نيلجرلا لسغ هنع اولقنو هللا الإ

 ''؟ «رانلا نم مادقألا نوطبو باقعألل ليوا

 رتاوت ام فلاخي ال ةيآلا ظفلو «ةيآلا هذه ظفل رتاوتك نيلجرلا لسع ىلع لمتشملا ءوضولا لقن يف رتاوتلا توبشف

 ةلأسملا هذه خيشلا عضو كلذلف لمعلا رتاوتو ةنسلاو باتكلاب دودرم ةضفارلا لوقف ؛ةنسلا نم هقادصمو هانعم

 ىلع ءاملا ّبص ةّلق ىلع ٌةيبنت تاياورلا ضعب يف نيلجرلا ىلع حسملا ركذ نأ الإ .ةيساسألا دئاقعلا عضوم يف ةيئزجلا

 .عورفلا بتك يف اهيلع مالكلاو «ةفورعم ةلأسملاو .نيلجرلا لسغ يف فارسإلا ٌسانلا داتعي ام فالح نيلجرلا

 نب نسحلل تلق : لاق ءاروحلا يبأ نع» :همامتو ءاًعوفرم اك يلع نب نسحلا نع يذمرتلا هجرخأ ثيدح نم ءزج وه

 ةنبنأمط قدصلا نإف ؛كبيري ال ام ىلإ كبيري ام غد :ِِلو هللا لوسر نم ٌثظفح :لاق ؟لو هللا لوسر نم َتظفح ام :يلع

 يتاسنلاو .(1018) :ح ؛لّقوتو اهلقعا :ثيدح :ب ؛عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفص :باوبأ يف ««ةبير بذكلا نإو

 .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو )07١5(. :ح «تاهبشلا كرت ىلع ثحلا :ب «ةبرشألا :ك يف

 ح «ينطقرادلاو )17/11١(: :ح ءاًعوفرم يديبزلا ءزج نب ثراحلا نب هللا دبع نع «هدئسما يف دمحأ هجرخأ

 «رانلا نم باقعألل ليو» :ظفلب هّجرخأو .حيحص هدانسإ :585 /7 ؛ريسيتلا» يف يوانملا لاقو :(717)



 نفي ةمايقلا موي ىلإ نايضام داهجلاو جحلا

 ّلِإ ءْمِهِرِجاَفَو ْمِهَيَب َنيِمِلْسُمْلا ني حي ْنِم ِرْمَأْلا يلوأ َمَم م ِناّيِضاَم ِناَضْرَف ُداَهْْلاَو ُجَلاَو

 اَمُهْضُقْنَي اَلَو ٌءْيَم اَمُهْلِطْبُي ال ةَعاّسلا ماَيِق

 | ةمايقلا موي ىلإ نايضام داهجلاو جملا |

 امهنإف ءامهريغ يف دجوت ال تايصوصنخو ايازم امه ؛ناتيعامتجا ناتدابعلا ناتاه :ناض رف داهجلاو جاو :هلوق
 ءمالسإلا ةكوش رادم هنإف ؛هللا ليبس يف داهجلا اميس ال ؛يعسلاو ينملاو ةكرحلاو لقنلاب ناقلعتت «ناتّيرفس ناتدابع
 .ماقلا اذه اهعسيال ءرخآ عضوم امهتاليصفتلو لالقتسالاب ركذلاب امهّصخ اذلو

 داهجلا امأو .(90 :نارع لآ) 4اليِبَس ِهْيَلِإ ع عاطتسأ ِنَم ِتِنَبْلَأ ُجِح يياّتلأ لع ِهْلِيَوري :ىلاعت هلوقلف جحلا امأ
 دفق :ةبوتلا) 4 ةٍءْريِصَمْلا سب ئَهَج ُهاَوَأمَو ْمهْيَلَع ظلغأَو نيقفتنلاو َراَفكلا دهلَج ْئَتلأ ايي : ىلاعت هلوقلف

 ِنِإَف هلي نيد َنوُكسَيَو هتف نوُكست اّل ٍقَح ْمُهولِتَقَوإِي :ىلاعت هلوقل ؛هللا ةملك ءالعإو ةنتفلا ٌعفد داهجلا ةياغو
 لو ةرقبلا) 46 َنييِلاَطلا لع الب َن َنوْدُع الف أوَهَتنأ

 ريخ وأ «ربخلا ةروص يف رمأ وهو ' '.«ةمايقلا موي ىلإ ضام داهجلا» :ِِقَي يبنلا لوقل :ةمابغلا موب ى

 .لمعلا اذه ىلع ضيرحت وهف «ةمايقلا موي ىلإ هعاطقنا مدعب
 داهج ال :اولاق ثيح ةضفارلا ىلع ّدرلا ىلإ خيشلا راشأ .داهجلا طئارش نم اذهو :نيسلملا ةمتا نم رمألا يلوأ عم :هلوق
 نأ نم رهظأ لوقلا اذه نالطبو .هوعبتا نأ ءامسلا نم ٍدانم يدانيو ؛دمحم لآ نم اضرلا جرخي ىتح هللا ليبس يف
 .ليلدب هيلع لدتسي

 ديلي يبنلا نأل ؛ليلدلا فالخخ ىلع لب «ليلد ريغب ءاموصعم نوكي نأ مامإلا يف اوطرش ضفاورلاو :مهرجافو مهر. : :هلوق

 نايضام :هلوق

 .ةراهطلا :ك يف ملسمو .(150) ((177) (95)و «(50) :ح ؛ملعلاب هتوص عفر نم :ب ىلعلا :ك يف ٌيراخبلا -
 «ةراهطلا :ك يف دواد وبأو .(017/0)و (0177)و (017/1)و (0170)و (517) :ح ءامهامكب نيلجرلا لسغ بوجو :ب
 يف يئاسنلاو .651) :ح ءرانلا نم باقعألل ليو :ب .ةراهطلا :باوبأ يف يذمرتلاو .(41) :ح .ءوضولا غابسإ :ب
 (100):ح «بيقارعلا لسغ :ب «ةراهطلا :باوبأ يف هجام نباو )١١11(. :ح .نيلجرلا لسغ باجيإ :ب ؛ةراهطلا :ك
 .(4046)و(447)و(١15)و

 ىلع مالسإلا ينب# : اعوفرم هد رباج نع (5//5) :ح (طسوألا مجعملا» يف ين ريطلا هجرخأ ثيدح نم ءزج وه 0١
 نم اهّرشو اهريخ ريداقملا ٌةفرعمو - 7 .كرشب مهيلع اودهشت الو ,بنذب مهورّفكت ال ««هللا الإ هلإ ال» لهأ ١- : :ةثالث
 - رئاج دوج كلذ ضقني ال ؛نيملسملا نم ةباصع رخآ ىلإ يي اًدّمحم هللا ثعب ذم ةمايقلا موي ىلإ ضام ًداهجلاو - »م هللا



 ةكئالملاب ناميإلا 0

 .َنيِظِفاَح اَنْيَلَع ْمُهَلَعَج ْدَك هللا َّنَأَو نييِتاكْلا ماَركْلاِب ُنِمْؤنَو

 نب فوع نع ' :«ملسملل حيحصلا» يفف ,روجفلاو ّربلا صيصخت الب مهتعاط دّكأو ءرجافو ٌّرَب ىلع ةمئألا َعّزو
 ءمهيلع نولصتو .مكنوُبجيو .مهوّبحَت نيذلا :مكتّمتأ رايخ» :لوقي اك هللا لوسر تعمس :لاق يعجشألا كلام

 للا لوسر اي :انلق :اولاق .«مكنونعليو «مهنونعلتو ءمكنوضغبيو :مبخوضغبت نيذلا :مكتتنأ رارشو .مكيلع نولصيو
 يتأي هآرف «لاو هيلع يلو نَم ءالأ .ةالصلا مكيف اوماقأ ام ءال «ةالصلا مكيف اوماقأ ام ءال» :لاق ؟كلذ دنع مهذبانن الفأ

 .«ةعاط نم ادي ٌنعزني الو .هللا ةيصعم نم أي ام ُةركيلف هللا ةيصعم نم اًنيش

 ب لقي ملف
 - مهمعز يف - بادرسلا لخد يذلا رظتاملا مامإلا هنأ نوعدي مهنإف ؛ايندلاو نيدلا يف مهعفني ملو ءاّمودعم اًمامإ موصعملا

 «جرخا انالوم ايا :يداني الجر مهدنع ةررقملا تاقوألا يف اونيعو ءجرخ اذإ اهبكريل ؛ةباد كانه نوميقي دقو «رماسب

 .ءالقعلا مهيلع كحضي يتلا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ !مهلتاقي كانه ّدحأ الو .حالسلا نورهشيو ؛«جرخا انالوم اي

 سوسي سئاس نم دب الف «رفسلاب ناقلعتي داهجلاو جحلا نأل ؛رومألا مظن يف اهيلإ ةجاح الف مامإلا ةمصع امأ
 .اًضيأ رجافلا مامإلاب لصحي َرَّبلا مامإلاب لصحي امك ىنعملا اذهو .كلاهملاو نتغلا عفاديو ودعلا مواقيو ءاهيف

 مامإلا اولعج مهنأل ؛ةلأسملا هذه يف ةقفص سانلا ّرشأ ةضفارلاف ءاّموصعم نوكي نأ بجي مامإلا ن

 [ةكئالملاب ناميإلا]

 الل ت١ :راطنتالا) هي: نيِبَتك

 َنوُبَسْحي مَ :ىلاعت هلوقلو ١1 :دعرلا) 4 هلأ رمَأ : ْنِم ُهَنوُظَفْحَي ِهَفْلَخ ْنِمَو هْيَدَي

 - َنوُبُْكَي اَنَلْسُر َّنِإإ# :ىلاعت هلوقلو 4 :فرخزلا) 4: #َنوُبْدَكَي ْمُهْيَدَل اَْلْسُرَو

 ب ّْنِم ٌتدَبَقَعُم دُهلإ# : اع لولو

 ب مُههَوجَنَو ْمُهَّيِس غتتم ال هلع

 .07891777) :ح .روجلا ةمئأ عم وزغلا :ب ,داهجلا :ك يف ه# كلام نب سنأ نع دواد وبأ هوحن جرخأو .«لداع لدعالو -

 [0119) :ح «مئانغلا مكل تلحأ :لي يبنلا لوق :ب ء«سمخلا ضرف :ك يف] ثيدحلا ىنعمل دهشي ام يراخبلا جرخأو

 ؛ةرامإلا :ك يف ملسمو .«ةمايقلا موي ىلإ «منغملاو ٌرجألا :ٌُريخلا اهيصاون يف ٌدوقعم ليخلا» :اًعوفرم «+ يقرابلا ةورع نع

 .(4849) :ح «ليخلا ةليضف :ب

 ىلع نيرهاظ يتمأ نم ةفئاط لازت ال :8 يبنلا لوق :ب ءماصتعالا :ك يف] يراخبلا هجرخأ ٌثيدح :هديؤي امو

 مهو هللا رمأ مهيتأي ىتح نيرهاظ يتّمأ نم ةفئاط لازي ال» :اًعوفرم هد ةبعش نب ةريغملا نع )09751١[ :ح «قحلا

 نع [(45) :ح لي دمحم انديس ةعيرشب اًمكاح ميرم نبا ىسيع لوزن :ب «ناميإلا :ك يف] ملسمو .«نورهاظ

 .«ةمايقلا موي ىلإ نيرهاظ قحلا ىلع نولتاقي يتّمَأ نم ةفئاط لازت ال» :اًوفرم ه6 هللا دبع نب رباج

 .(4450) :ح ؛مهرارشو ةمئألا رايخ :ب «ةرامإلا :ك ءكملسم حيحصا# رظنا 00



 لح هيف لاؤسلاو هباذعو ربقلا ميعنب ناميإلا

 آ ناك ْنَمِل ِهِميِعتوِرْبَمْلا ٍباَدَعبَو َنيملاَعْلا ِحاَوْرَأ ٍضْبَقِب ٍلكوُمْلا ِتَْمْلا ِكَلَمِب مؤ
 زابخألا || هي ْتَءاَج ام ىلع هيَ هبيدو هَ ْنَع ريق يف ِتّيَمْلِل ريكحتَو كم لاوس الأ
 .َنيِعمجأ ْمهْيَلَع هللا ُناَوْصر ءهباَحْصَأ ْنَعَو ك6 هللا 9 ْنَع

 0 ريثك ثيداحأ هيفو . 01١ :سنوي) 4 قنَنوُرُك كمت اَمَ

 نخفق الا قل مهلوت هلأ 0 نر اّل ْمُهَو اَتلْسُر ُهتْفَوت ُث ملأ ْمْكَدَحَأ َهآَج اَذِإ 6 02 هلوقلو
 057 ك1 :ماعنألا)

 [هيف لاؤسلاو هباذعو ربقلا ميعنب ناميإلا]

 اًيَِعَو اًوُدْغ اَهْيَلَع َنوُضَرْغُي ُراَثلأ 9ِباَدَعْلآ هَوْس َنْوَعْرِف لاب َقاَحَوإت :ىلاعت هلوقل :هميعنو ربقلا باذعب نمؤنو :هلوق

 ”#َنيِبِيدَحْلا ْعَرَسُأ َوْهَو

 ضاير نم ٌةضور ربقلا امنإ» :لكي يبنلا لوقلو 45.40 :رفاغ) (ة:ٍباَذَعْلأ َدمَأ َنْوَعْرِف لاَ اول ُةَعاّسلأ موت ميو
 هب ناميإلاو داقتعالا بجيف «هميعتو ربقلا باذع توبث يف رابخألا ''”رتاوت دقو ' '.«رانلا رفح نم ٌةرفح وأ ةنجلا
 .نفلا بتك يف امك «هديؤي لب لقعلا هليحتسي ال نكلو ءاهيلع فوقو لقعلل سيل ذإ ؛هتيفيك يف ملكتي الو

 هفوة هلا لوسر نع اثم بزاع نب هاما نع ليوط ثيدح هيو: هربق يف تّيملل ريكنو ركنم لاؤسبو :هلوق

 «(ريكدلا :رخآللو .ركتملا :امهدحأل لاقي «ناقرزأ نادوس (”:ةياور يفو) «ناكلم هيتأيف هدسج يف هحور داعتفا

 اذه ام :هل نالوقيف .مالسإلا ينيد :لوقيف ؟كنيد ام : هل نالوقيف .هللا بر :لوقيف ؟كّبر نم : هل نالوقيف .هناسلجيف

 هب تنمآف هللا باتك تأرق :لوقيف ؟كملع امو :هل نالوقيف 5 هللا لوسر وه :لوقيف ؟مكيف تعب يذلا لجرلا

 - .هةّنجلا ىلإ اًباب هل اوحتفاو .ةّنحلا نم هوسبلأو «ةّنجلا نم هوشرفأف «يدبع قدص نأ ءامسلا يف ٍجانم يدانيف .تقدصو

 اورثكأ» ثيدح :ب «عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفص :باوبأ يف ءاَعوفرم هيض يردنخلا ديعس يبأ نع يذمرتلا هجرخأ ١
 .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو .(757+) :ح ؛«تاذللا مذاه ركذ نم

 1١17. :ص «ةرياسملا حرش ةرماسملا» رظنا .يونعملا رتاوتلا ّدح غلب يأ

 :ح «ربقلا باذعو ربقلا يف ةلأسملا :ب «ةنسلا :ك يف ءاًرصتخم دواد وبأ هجرخأو «(18674) :ح ءدمحأ هجرخأ ©
 .حيحصلا لاجر هلاجرو ءدمحأ هاور :(5753) :ح(1077 /) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاق .(عالم

 :لاقو )١١1/1(. :ح «ربقلا باذع يف ءاج ام :ب «زئانجلا :باوبأ يف ءاًعوفرم هد ةريره بأ نع يذمرتلا اهجرخأ ()
 .بيرغ نسح ثيدح ةريره بأ ثيدح



 ضرعلاو باسحلاو لامعألا ءازجب ناميإلا #1١

 ٍراَقلا رَمْح ْنِم ٌةَرْفْخ أ كخخا ضاَر نم ةصَِ يلا

 قمم م اة ممم م ممل ءباَسِجخلاَو «ِضْرَعْلاَو ةَماَيِقْلا َمْوَي موي ٍلاَمْعَأْلا ِءاَرجَو «ْثْمَبْلاِب د ُنِمْؤُنَو

 بْيط «بايثلا نسح «هجولا نسح لجر هيتأيو» :لاق .«هرصب ذم هربق يف هل حسفيو ءاهبيطو اهحوَر نم هيتآيف :لاق -
 ءريخلاب ءيبي هجولا كهجوف ؟تنأ نم :هل لوقيف .دعوت تنك يذلا كموي اذه ؛كّرسي يذلاب رشبأ :لوقيف «حبرلا

 «هربق يف رفاكلا لأسُي اذكهو .«يلامو يلهأ ىلإ عجرأ ىتح ةعاسلا مقأ ؛ّبر :لوقيف .حلاصلا كلمع انأ :لوقيف

 '.نفلا بتك عجارف ؛ماقملا اذه اهعسي ال «ليذلا ةليوط ةلأسملاو .(حيباصملا ةاكشم) .لاوحألا هذه دض هلاوحأو

 .ربقلا باذع [ةلأسم] يف اًقنآ هليصفت قبس دق : ... ةضور ربقلاو :هلوق

 [ثعبلاب ناميإلا]

 نوقع موي َلِإ ٌحزْرَب مهِبآَرَو نمَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛ةمايقلا موي توملا دعب ءايحإلا وهو :ثعبلاب نمؤنو :هلوق
 نأ اورْدَك َنيِلآ َمَعَرإ :ىلاعت هلوقلو 1٠١-230١1( :نونمؤملا) ةولتاسقي الو ومي فتي باَسنأ الق رولأ ىف خف

 اَمَنَأ ئييَحَقَأ» : ىلاعت هلوقلو 20 :نياغتلا»4 ةيريِسَي هللآ َلَع َكِلَذَو َمُتْلِمَع اَمِب د َنؤُبَنْشَ مَن َنْمَعْبُع

 .018 :نرنمؤلا) (9َنوُعَجْرت ال انْ
 مال فنصملا مالك يف هليصفت ءيجيف ؟ ؟اورألاب مآ داسجألاب وه له ثعبلا ةقيقح

 [ضرعلاو باسحلاو لامعألا ءازجب ناميإلا]

 امك ءءازجلا :انه نيدلا .(4 :ةحقافلا) 2

 :روتلا)
 ع

 48 نونلظي النفر دبس ان يل ل

 ضْرَأْلا ىف كو توشلأ قع عرق روشلا طي و :ىلاعت هلوقلو ل

 .ةريثك نآرقلا يف اهلاثمأ . ماا :لمعلا) أ

 ْنَم اّمَأَك]؛ :ىلاعت هلوق يف *#- هلوقل ؛ضرعلا :عرشلا يف هل لاقي «ريسيلا باسحلا وهو :ضرعلاب ... ب نمؤنو :هلوق
 موي باسحلا شقون نم ءضرعلا كاذ امنإ» :(6 07 :قاقشنالا) (ةناَريِسَي اًباَسِح ُبَساَحْي َفْوَسَف 5

 .ريسي باسح ضرعلاو «ريسع باسح ةشقانملاف ' ”! «َتّذع ةمايقلا

 ١ :ص «ةرياسملا حرش ةرماسملا» رظنا ١١7 -11١8,

 ) )0نم :ب «ملعلا :ك يف يراخبلاو .(7770) :ح ؛باسحلا تابثإ :ب «نتفلا :ك يف - هل ظفللاو - ,ملسم هجرخأ

 :ح فرعي ىتح عجارف ائيش عمس )٠١3( .(5"181)و



 قح طارصلا
 ليش

 00 ءطاَرَّصلاَو ءِباَقِعْلاَو ءباَوَقلاَو «باَت أ ٍةَءاَرِق اَرِقَو

 اًديسي اًباسح بساحيف هتيميب هّباتك يتوأ نمف ٌةرّشنم يديألا يف فحصلا تراطو :بتكلا ةءارق ... ب نمؤنو :هلوق
 ,ةريتط ةئْمَرْلَأ نلسفإ لكَ :ىلاعت هلوق يف هلصأو .هللاب ذايعلا ءرانلا لخديف شقون هلامشب هّباتك يتوأ نمو ؛ةنجلا لخديو

 004 1 ءارسإلال اَييِسَح َكِيَلَع ويل كِسفتب فك قَبتِك أ نم ُهلَقَل ُهقْنَع ىف

 [باقعلاو باوثلا]

 .رزولا :باقعلاو ءرجألا :باوثلاف ءباقعلا وأ باوثلاب يهو «ةازاجملا وه اذه :باقعلاو باوثلا ... ب نمؤنو :هلوق
 َضَرْعَأ ْنَّمإي :ىلاعت هلوقلف رزولا امأو 2180 :نارمع لا) 4 ٌةَميِقْلآ مَ ةكروجأ َنْوَتَوم اَّنإَوإي :ىلاعت هلوقلف رجألا امأ

 01 ن٠ ١دض) المح ةَمييهْلآ َموَيُْهَل ءآَسَو ديف نييِلَخ اةااَْرو ٍةَسّيِهل َمَْي ليفي رْهَنإَف - ركذلا يأ -
 ُلَمْعَي نَمَغإ#ي :ىلاعت هلوقلو 024٠ :مجنلا) 5 ةائَرُي فَوَس َُيْعَس َنأَوإُي :ىلاعت هلوقل ؛لامعألا ةءارإ :ةازاجملا لوأف

 رك رد لاَقْعِم ُلَمَْي نَمَو اهي اَرْيَخ ةْرَذ َلاَقْثِم
 اك نبا دز هدي َموَيَو : للعت هلوقل ؛ةمايقلا موي داهشألا سوؤر ىلع ليئذتلاو مارك كالا :اهيناثو
 لَو ُهَرُسلَأ ْمُهْسَمَي ال ْمهِتْراَفم وَمَن ويم َمَّتَهَج ىف َسَْلَأ ُةدَوْنُم مُهفوُجَو هللأ ووارو

 ل :نارمع لآ) (ةوُجُو ُدَوَْتَو ةوُجُو ضي | )8 :ىلاعت هلوقلو 2513١ :رمزلا) 3 3

 4١(. :مجنلا) # 2قْوَأْلا آر هنري َّمُثإل :للاعت هلوقل ؛ىفوألا ءازجلا :اهثلاثو
 ٍةَكَبَسلأِب َءآَج نمو ًاَهِلاثمَأ ْرْفَع مَهَلَق ةئَسْخاب ِءآَج نمإ# : قاعت وق يف ؛فامسألاب مح ءاقدل اديس ةاجتلمل

 0310 :ماعنألا) َنوُمَلَخُي ال ْمُهَو اَهَلْثِم الإ َعَرْجي اَلَ

 اَعيّسلأ ْمهِقَو» :ىلاعت هلوقلف زوفلا امأ .نارسخلا وأ زوفلا :اهسماخو
 : :ىلاعت هلوقلف نارسخلا امأو 44 :رفاغ) 4 2: ْميِظَعْل ٍرَوَمْلَأ َوُه َكِلَذَو

 00/4 :رفاغ) 4:8:قولطبَنْل

 ارث يذل اًمَأَف إل :ىلاعت هلوقل ؛رانلا وأ ةنجلا يف دولخلا :اهرخآو
 1 ٌهآَش اَم اّلِإ ُضِرَأْلاَو ُتونَمَّسلَأ ٍِتماَداَم
 ٌءاَطَع كثر َءاَشاَم ّلِإ ضَرَأْلاَو ٌتاومَسلآ

 1 0م :ةلزلزلا) ردهري ١

 [قح طارصلا]

 يتلا ةملّلظلا ىلإ فقوملا ناكم مهتقرافم دعب سانلا ىهتنا اذإ .منهج ىلع رسج وهو :طارصلا ... ب نمؤنو :هلوق
 نم ٌقدأ فيسلا ّدحك وهو ؛طارصلا ىلع هتوض يف يشمي .هيدي نيب نمؤم لكل ناميإلا رون رهظ طارصلا نود
 - ايندلا يف هتماقتسا ردقب طارصلا ىلع مقتسي ايندلا يف اهيلع ماقتسا نمف «ةعيرشلل ةيلاثملا ةروصلا وه نوكيو ءرعشلا



 حاورألا رشح مأ داسجألا رشح وه له «ثعبلا ةلأسم ل

 ٍةَيِصْعَمْلاَو ٍةَعاطلاَو ٌنّكلاَو رْيَخلا َنِم َنيِنِمْؤُمْلا لاتغأ هب فون ِناَريِمْلاَو

 '"'.([قَح - ةَماَيِقْلا َمْوَي اَهُقاَيْحِإَو ٍداَمْخَأْلا ُمْمَح َوُه - ُتْعَبْلاَو)

 .ايندلا يف هتّلز ردقب هنع همدق ٌلرتف ءايتدلا يف اهنع ّلز نمو -

 ةّلزملا نتفلل ةيلاثم !ًروص يه نوكتو .طارصلا ىلع رورملا نيح سانلا مادقأ شدخت «ديدحلا نم بيلالك هتحتو

 نع اًظوفحم طارصلا ىلع شمي ؛نتفلا نع اًبنتجم ايندلا يف ةعيرشلا ىلع َماقتسا نمف ءايندلا يف ميقتسملا طارصلا نع

 ريسلا ةعرس نوكتو .شودخلاب طارصلا ىلع لتبُي ,نتفلا يف عقوو ءايندلا يف ةعيرشلا ىلع مقتسي مل نمو ءاهشودخ
 .ايندلا يف ميقتسملا طارصلا ىلع يملا رادقم ىلع طارصلا ىلع اهؤوطبو

 .طارصلا ىلع رورملا وهو 00١ :ميرم) «ةئايِضْقَم اَنْثَح َكَبَر َلَع نك اَهْدِراَو الإ ْمُكنَم نول :ىلاعت هلوق هذخأمو

 .طارصلا ىلع رورملا بقاوع نم وهو «405 :ميرم) دل 1

 ا ةفحو ازيا ذاسيإلا |

 هل ,ىّتح لامعألا تازيمو ل( لوا 00 ل

 نيزاوملا نأ نآرقلا نم مهفيو '' '.ثيدحلا يف امك «ةفك يف تائيسلاو «ةفك يف تانسحلا عضوت .ناتدهاشم ناتيّسح ناتفك

 .ةيآلا ةياورلا قباطتف «تانوزوملا :نآرقلا يف نيزاوملاب دارملا نوكي نأ لمتحي نكلو «دحاو هنأ ثيدحلا بجومو «ةددعتم

 [؟حاورألا رشح مأ داسجألا رشح وه له .ثعبلا ةلأسم]

 - ىَيحُتو داسجألا ثَعُِتو ءينامسجلا داعملاب رشحلا نوكي يأ :ةمايقلا موي اهؤايحإو داسجألا رشح وه ثعبلاو :هلوق

 .«ةيواحطلا» نمل ةميدقلا ةخسنلا نم تبثم نيتف وكعملا نيب امو ,باتكلا خَسُن نم ذوخأم نيسوقلا نيب ام(

 نع [(5579) :ح هللا الإ هلإ ال نأ دهشي وهو تومي نميف ءاج ام : ب ناميإلا :باوبأ يف] يذمرتلا جرخأ 0

 رشنيف «ةمايقلا موي قئالخلا سوؤر ىلع يتتّمأ نم الجر صّلخيس هللا نإ : :اًعوفرم م5 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع
 ؟نوظفاحلا يتتّبَنَك كّملظأ ؟اًئيش اذه نم ركدتأ :لوقي مث صبلا دم لثم لجس ل 5 الجي نيعستو ٌةعست هيلع

 .مويلا كيلع ٌملظ ال هنإف ٌةنسح اندنع كل نإ ءىلب :لوقيف .ٌبر اي ءال :لوقيف ؟ٌرذع ٌكلفأ :لوقيف .ٌبر ايءال :لوقيف

 ام ؛ٌبر اي :لوقيف .كنزو زضحا :لوقيف .هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :اهيف ٌةقاطب جرحت

 تشاطف «ةفك يف ةقاطبلاو ؛ةفك يف تالجسلا عَضوُتف١ :لاق .«مّلظُن ال كنإ :لاقف ؟تالجسلا هذه عم ةقاطبلا هذه

 موي هللا ةمحر نم ىجري ام :ب هدهزلا : باوبأ يف هجام نب آو . 2 يش هللا مسا عم لقتي الو «ةقاطبلا تلقثو ,«تالجسلا

 بير رغ نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو )57٠١(. :ح «ةمايقلا



 ليفي حاورألا رشح مأ داسجألا رشح وه له .ثعبلا ةلأسم

 ىنعم الف ءروبقلا يف نفدت ال حاورألا نإف ؛يناحورلا داعملا ال .روبقلا يف نَّم ثعبي هللا نإو «ةمايقلا موي اهتوم دعب -

 .روبقلا نع اهثعبو اهتايحإل

 مُهتْحر ثّبَح اَنّلك ٌمَتَهَج ْمهلَوأَت اَمُصَو اَنْحِبَو اًينُغ ْمهِجوُجُو َلَع ِةَسِيِقْلآ َمَْي ْمُهْرْفَحتَول :رافكلا يف ىلاعت هلوقل
 .حاورألا ال روصلاو ماسجألا ٌصاومخ نم اهلك مصلاو مكبلاو يمعلاو هجولأو «(50 :ءارسإلا) 4/ريِعس

 ل (8اديدج اَقَلَخ نوُوُبمَل ان اقروا اك اذه ااَقَوز :داسجألا رشح يف مهداعبتسالا اًمفاد ىلاعت هلوقلو

 وأ مكّرطق ىَِّلأ لف اكذيُي نم َنوُلوُفَيَسَف ْمكروُدُص ىف ُرْيحَي امم اَقْلَخ وأ ةاًديِدَح وأ راجح أونوُك
 ماظعلا هذه قلخ نَم نأ :42 باجأف ؛تافرلاو ماظعلا اوركذ اذلو «حاورألا رشحل ال داسجألا رشح مهداعبتسا ناك
 ةأشنلا ىلع اًسايق ؛ديدجلا قلخلاو داسجألا رشحل ُداعبتسالا لاؤسلا يف ناك .ةيناث ةرم قلخي وه ءةرم لوأ تافرلاو
 تابثإ ال «لاؤسلا ٌباوجلا قباطي ملالإو «ةيناثلا ةأشنلا يف داسجألا رشح تابثإب باوجلا :لاؤسلا ىضتقم ناكف ءللوألا
 .هنع اولأس امو ,مهدنع اًدعبتسم نكي مل هنإف ؛حاورألا رشح

 َنَأَو)» :هلوق ىلإ (ةفظُت نِم م ٍباَرث نم مكتْقَلَ اَنِِف ِثْعَبْلأ َنِم ٍبْيَر ىف مُكتك نإ شاّنلآ اَهّيتَيإِي :ىلاعت هلوقلو
 يف رارقتسالا ىلإ ةفطنلا نم ةرم لوأ داسجألا قلخ ىلع عيرفتلا اذه .(7 - ه :جحلا» ٍروُبُقْلا ىف نَم ُثَعْبَي هلل
 حاورألا رشح انه دارملا ناك ولف ءاهتوم دعب ةيناث ةرم اهقلخب ءماسجألا لاوحأ نم كلذ ريغ ىلإ الفط هجارخإو محرلا
 .داعبتسالا عفدني ملو عيرفتلا حصي مل طقف

 ْثَعِبَت يهو ؛ماسجألا وه روبقلا يف ام نأل ؛داسجألا رشح ىلع ٌليلد ءروبقلا يف نَم ثعبي هللا نأب ٌرابخإلا اًضيأو
 قيل اهيبخج لف ©:ةيِمَر نحو مظِلا يحب نم لاَ مدَقْلَح َىِبّذَو الكم اكل تَرَصَوِ :ىلاعت هلوقل ؛اهيف حاورألا خفن دعب
 ىلع لوألا ءاشنإلابو «ةداعإلا ىلع ءادبإلاب #4 هللا ّجتحاف 0/9.04 :سي) 49مل قْلَخ لحب َوْهَو ْوَّرَم ْلْوَأ اهاَمْنأ
 نم اًرجاع ناك نّمو ,ةهادبلاب كلذ ىلع اًرداق ناكل اذه ىلع ردق نم نأ ٌةرورض ملعي لقاع لك ذإ ؛ةيناثلا ةأشنلا
 لطبل الإو ؛ةينامسج نوكت نأ دب ال اًضيأ ةيناثلاف :ةينامسج تناك ىلوألا ةأشنلاو ءزجعأ ىلوألا نم ناكل ةيناثلا
 «هقلخ ليصافتب هّملعو قولخملا ىلع قلاخلا ًةردق مزلتسي قلخلا ناك املو .اًريبك الع كلذ نع هللا ىلاعت .لالدتسالا

 «يناثلا كلذكف هتروصو هّداومو هتايثزجو لوألا قلخلا ليصافتب ميلع وهف .4ميِلَع ٍقْلَح ٍلْخسِب َوْهَوإي :هلوقب كلذ عبتأ
 ؟ميمر يهو ماظعلا يحي نأ هيلع رذعتي فيك ةردقلا لماك ملعلا مات وه ناك اذإف

 لب «حورلا خفن دعب ولو مسجلا نم ردص لب ؛حورلا نم نكي مل لمعلاو ؛لامعألا ءازجل ثعبلا نوكي اًضيأو
 تاكرحلا عومجم وه لمعلا نأل ؛حورلا صاوخ نم ال مسجلا صاوخ نم الإ سيل لمعلا نأ رظنلا ناعمإ دعب حولي
 ٌقوذلاو ٌقوشلاو ٌةبغرلاو ٌنوكرلا يهو .لامعألا رداصمل ًاشنم وهف حورلا امأ :ندبلاب الإ قلعتت ال يهو «تانكسلاو
 -  ءلمعلاالا لمعلل ٌةبغرلاو ُملعلا حورلا ٌةفيظوف ههرشو هريخ لمعلا ةفرعم دعب ٌمزعلاو ٌةدارإلاو ُةينلا مث لمعلل

 .(هد- عه تءارسإلا) و



 حاورألا رشح مأ داسجألا رشح وه له «ثععبلا ةلأسم 1١4

 ءازج يف اًلصأ ندبلا لعجي نأ بساني ناك ندبلا ةفيظو لمعلا نأ رهظ اذإو .نوكسلاو ةكرحلا هتافص نم امو -

 «نيلسرملاو ءايبنألا متاح ناك امل كي انيبنو .يناحورلا ال ينامسجلا ٍداعملاو داسجألا ِثعبب الإ اذه نكمي الو ؛لامعألا

 دجوي ال نايبب داسجألا ٌرشحو ةرخآلا ليصفت نب ؛ةعاسلا طارشأ لوأ أي وهو «ةهج لك نم هدي ىلع هنيد هللا لمكأو

 .ءايبنألا بتك نم ءىش يف

 «ءايبنألا نم هلبق دحأ هب لقي مو لي دمحم الإ نادبألا داعمب حصفي مل هنأ مهانمأو ةفسلفتملا نم ةفئاط نظ اذهلو

 باطخلاو لييختلا باب نم هنأ يف محل ةجح اذه اولعجو .: هلبق ءايبنألا نم دحأ لاقل هب ىنتعي امج اذه ناك ولف

 غلبأب لّصفو «نايب حضوأب نّيِب امك نآرقلا نأل ؛الطقنل ءايبتألا ىلع ءارتفاو بذك ةفئاطلا هذه ءاعدا نكل .يروهمجلا

 نادبألا داعمو'' '«4هتمايق تماق دقف تام نم» :ة4ع هلوقل ؛ىرغصلا ةمايقلا وهو «توملا دنع سفنلا داعم نأ :ليصفت

 أ ''”:ربخأ اذك «ةمايقلا مساب سانلا دنع ةقورعم يهو .ىربكلا ةمايقلا دنع

 ودع ٍضْعَيِل نُحْضْعَب أوظبفأ# : ليقع مدآل لاق ىلاعت هللا نأل ؛مهمبأ دنعو «نيلسرملاو ءايبنألا نم مهدعب ن نم ىلإ

 َنوُجَرْ اَهْنِمَو َنوُومَت اَهيِفَو َنْوَيَت اَهيِف َل اق !نيج ىلإ ُعدَعَمَو ةقتنُم ٍضْرَأْلا يف ْحكَلَو

 ة«نولعني م قي ل قرأت تن :نيعللا سيلبإ لاق املو

 ٍمدآ نم ءايبنألا دنع ةفورعم تناك ةمايقلا نأ

 088 37 4 :فارعألا) #

 ٍتفولا موي لإ ©

١ 

 ظمأ نِم َكَنِإَف لاَق :

 .(11488 حا لال» :ص) «ةنسحلا دصاقملا» رظنا .«# كلام نب سنأ نع «توملا باتكا يف ايندلا يبأ نبا هجرخخأ هر

 لاق .يريمتلا دايز نع باطخلا نب دحاولا دبع نع ريحملا نب دواد قيرط نم (558/7) «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هازعو

 «ءافخلا فشك» رظنا .يركسعلا هجرخأو .فيعض دنسب يمليدلا هاور )١١11/7(: ؛ءايحإلا جيرخت» ين يقارعلا

 وهف هانعم امأ .اًوقوم ه2 ةبعش نب ةريغملا نع ؛ءامسألاو ىنكلا» يف يالودلا هّوحن جرخأو .(175/1) ينولجعلل
 5١(. :ص) شيودلا هللا دبعل ؟ئراقلا هيبنت" رظنا .تباث

 .خلإ ربخأ اذك ءلّصفو نّيِب امك نآرقلا نإ يأ م



 لين ناتيدبأ ناتقولخم رانلاو ةنجلا

 ِناَتَق ٌزْوَع راَثل اًلاَو ُةَنخاَو

 يف دهاشب «ثععبلا موي ىتوملا ًءايحإ - هناحبس - هللأ تيثأ هيف 407 :ةرقبلا) 4 نولِقْعَت مح لَعَل هيا َمُكيِرْيَو قتلا -
 0 .اعوم دعب ةرقبل ءايحإ رهو اسفل

 ريار+ م. هد هك
 يلق اذه ع 3 موي ةآقل مت :ْرِذَنُيَو ْمُكَبَر

 .اذه مهموي ءاقل مهورذنأ لسرل ١ نأ راقكلا نم فارتعا اذهو . 4/1 :رمرلا) ف

 نم هللأ ُثَعَبَي ال ْمهِنَمْيَأ َدْهَج هللأب أوُمَسَف دقو :لاقف «بيذكت دش مهبذكف «ثعبلل رافكلا راكنإب 8 ريخأو

 :ىلاعت لاقو 4 7+ :لحلا) 4 8 َنيبذدك ًاونك هنأ ًاورتَح نيد لعل ]ع :هلوق ىلإ كاَفَح هيلع ادغَو لب وني
 هه :هرسإلا) 4 ةراَروُفُك لِ نونلدقلا قأف هيِف ِتْيَر اَّل الَجأ مهل َلعَجَي ل

 كل انيبن نأ الإ .نيلسرملاو ءايبنألا دنع ةفورعم تناك ةمايقلا ٍنايتإو توملا دعب ِثعبلاو ٍداعملا ًةديقع نأ تبنف
 .نيدلا باوبأ عيمج يف نايدألا.لمكأ هنيدو «نييبنلا متاخ هنأل مث

 [ناتيدبأ ناتقولخم رانلاو ةّنحلا]

 اَعَم َنْسََل َنيِقَّتمِْإ َّنِإَو ادم : ىللاعت هلوقل ؟؛ ةرانلاو ةنجلا دوجوف : :ناتقولخ رانلاو ةنحلاو : :هلوق
 :ُاَهِيْلَأ سيف اَهَوَلْصَي َمّنَهَج ١ اَغُم َر ّرَصَل َنيِغقلِل َّنِإَو ده : لاق مث 0 م ص4١ 5 1

 ةللآإ# :ىلاعت هلوقلو «" :ن ريدك اد هل مز لأ قلو » :ىلاعت هلوق مومعل ؛ناتدوجوم ناتقولخم امهو
 َتّدِعَأ :راثلا يفو ء(187 :نارمع لآ) دع :ةنجلا يف ٌةّضاخ ىلاعت هلوقلو 7 :رمزلا) « جيش لك ُقِللَخ
 009 :نارمع لآ) 4َنيِرغكْلل

 - لبق اًدوجوم نوكي نأ يضتقي هّسكعو ءيشلا لَو '''«ةلبقلا رادج يف نيتلّثمتم رانلاو ةنجلا يك َيبنلا ى ىأردقو

 ثنا مهنم دحأ هب لضفي ملامب هلصف

 2 دع ِتَّنَج

 ,(ة 6 :ص)

 هبرضب ليتقلا ايحأ هللا نأ اونّيبو نورسفملا رشف امنإ ««ةرقبلا ءايحإ وهو :هلوق يف هلم قّلعملا دمتعم ام يردأ ال 0
 .07009/1) (ريثك نبا ريسفتلا هو )١/ 1٠١(. يفسنلل «ليزنتلا كرادم»و )٠١/6/1(« «يوغبلا ريسفت» رظنا .ةرقبلا ضعبب
 حور هيلإ عجرف ءاولعفف ءليتقلا هب اوبرضيف اهنم اًمظع اوذخأي نأ ىسوم مهرمأف :(171/7) «يربطلا ريسفتا ينو
 (س) .ناك امك ايم داع مث ؛هلتاق مط ىمسف

 ٌسمشلا تفسخ : :لاق انذ سابع نب هللا دبع نع [(9041/) :ح«ريشعلا نارفك :ب حاكتلا :كل يف] يراخبلا جرخأ
 كماقم يف اًثيش تلوانت كانيأر هللا لوسر اي :اولاق» :هبفو . هعم سانلاو و هلي هللا لوسر ٌلصف لي هللا لوسر دهع ىلع
 هنم متاكأل هتذخأ ولو ءادوقنع اهنم تلوانتف «- نجلا تيِأ وأ - ةنحلا تيأر ينإ : لاقف . ٌتعكعكت كانيأر مث ءاذه
 .«طق اًرظنم مويلاك رأ ملف ءرانلا تيأرو : ءايندلا تيقبام



 ناتيدبأ ناتقولخم راتلاو ةنجلا لاضا

 لك يف اهتنيز فعاضتتو '''.ىوأملا ةنج اهدنع «ىهتنملا ةردس جارعملا يف ىأرو .لصأ الب سكع ال الإو ءسكعلا -

 "”ةنجلا سارغ هلل دمحلاو هللا ناحبس» :ٌتيداحأ هيفو يش دعب اًنيش اهيف ثذحي هللا لازي الو ءناضمر يف ةنَس

 .هذيغو 01١« :ميرحتلا) 4 هنأ ف اَنْيَب كاقدع يل نبأ بَل :نوعرف ةأرما نع ىلاعت هلوقو

 اهحوَر نم هيتأيف ءاهنم باب ةنجلا لهأل حتفيو '"':رانلا نم هدعقمو ةنجلا نم هدعقم هربق يف يملا ىلع ضرعيو
 مهنم باب لكل «باوبأ ةعبس اهلو '””لّيشعو اًودغ اهيلع نوضرعي رانلا اذكو ''”.ةحتفملا باوبألا نم امهو ءاهبيطو

 2"! .ةنجلا ةرجش يف اًريط نمؤملا ةمسن قّلعَتو ' !.موسقم ءزج
 (.[ثيدحلا] ...امهيلإ رظناف بهذا :لاقف ءرانلاو ةنجلا ىلإ ليئربج لسرأ رانلاو ةنجلا هللا قلخ امل اًضيأو

 نوفّرحي نيذلا ةيردقلاو ةلرتعملا نم ةغبانل اًمالحخ «لاحلا يف امهدوجو ىلع لدت يتلا 6 يبنلا ثيداحأ نم كلذ ريغو

 ع لمعل | لبق اهئلخف ؛لمعلا لبق ءازبلا ىلإ ةجاح الو «لامعألا از امن :نولوقيو ءاهعضاوم نع صوصنلا

 َىَوأَمَل ُةَّنَج اَهَدنِع : ة قتسفلا ٍةَرَدِس دنع ئرخأ ُةلزَك هَ ذَقَلَو : للاعت هلوق هلصأو 1

 نبا نع [04) : :ح هلل دمحلا هللا ناحبس» ةنجلا سارغ نأ يف :ب «تاوعدلا :باوبأ ين] يذمرتلا جرخأ 68

 ةبّيط ةنجلا نأ مهربخأو ٌمالسلا ينم كتَمأ ئرقأ ءدّمحم اي :لاقف ءيب يرسأ هليل ميهاربإ ٌثيقل» :اًعوفرم ه6 دوعسم

 ثيدح اذه :لاقو .«ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو شل دمحلاو هللا ناحبس :اهسارغ نأو ءُناعيِق اهنأو «ءاملا ةبذع ءةبرتلا

 .بيرغ نسح

 نأ» :اًعوفرم امض رمع نبا نع [( :١7107 ح «هدعقم هيلع ضرعي تيملا :ب «زئانجلا :ك يف] يراخبلا جرخأ سر

 رانلا لهأ نم ناك نإو ءةنجلا لهأ نمف ةنجلا لهأ نم ناك نإ «يثعلاو ةادغلاب هّدعقم هيلع ٌضرُع تام اذإ مكدحأ

 .«ةمايقلا موي هللا كثعبي ىتح كدعقم اذه :لاقيف ءرانلا لهأ نمف

 .(هميعنو ربقلا باذعب نمؤنوا :هللم هلوق ىلع قيلعتلا تحت هثيدح جيرخت مدقت ر

 .(40 :رفاغ) (ايِشَعَو اًوْذُغ اَهْيْلَع َنوُضَرْعُي زاَكلآإ# :ىلاعت هلوق هلصأ مر

 .(8: :رجحلا) (لووْسْفَم رج ْمُهْنِم ِباَب ِلُكِل بوبَأ ُةَعْبَس اَهَلإل :ىلاعت هلوق هلصأ هر

 امنإ) :اًعوفرم ه2 كلام نب بعك نع [(471/1) :ح «لبلاو ربقلا ركذ :ب .دهزلا :باوبأ ين] هجام نبا جرخأ نر

 «زئانجلا :ك يف ««أطوملا» يف كلام مامإلاو .«ْثَعْبُي موي هدسج ىلإ عجري ىتح ءةنجلا رجش يف قلعي ءرئاط نمؤملا ةمّسن
 073037 377 /9) :ص ئانجلا عماج :ب

 رانلا تفحو هراكملاب ةنجلا تفح» ءاج ام :ب «ةنجلا ةفص :باوبأ يف ءاعوفرم هد ةريره يبأ نع يذمرتلا هجرخخأ مد

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو .(35070) :ح ؛«تاوهشلاب



 ضل ناتيديأ ناتقولخت رانلاو ةئجلا

 00 َراَلاَو هنا َقَلَخ َلاَعَت هللا َّنِإَو .ِناَدببَت الو اَدَبَأ ٍناَِْفَت ال

 تاسايق اهنإو .ةيمهولا تافارخلا نم ؛ًةلواطتم اًددم نيِتلَّطعم نايقبت الإو .ةمايقلا موي هللا امهئِشنُي لب «ثبع -

 لئالد اهنإ !معن ««لئالد# اهنومسي يتلا ةدساكلا مهماهوأ ىلعو مهيلع ةجح ةحضاولا صوصنلا هذهو «صنلا ةلباقمب

 !"'.نفلا بتك يف تاليصفتلاو .مهداحلإو مهرفك ىلع

 «اهيِف َنيِدِلَخ نجلا ىف أرذعس َنيِدَّلأ اًمأَو# :نآرقلا ريخأ امك «نايدبأ امبنإ يأ :ناديبت الو ادبأ ناينفت ال :هلوق

 :ىلاعت هلوقلو .رم امك ٠ ءهندرم) (ةذوُذج َرْيَغ ءاطَغ» :ةنبجلا يف ىلاعت هلوقلو . .تايآلا نم قبس امك 421١8 :دوه)

 : 0 دعرلا) (اََلِظَو ماد اهَلْخحأ إم : ىلاعت هلوقلو 5: :ناندلا) 4 لول آ ةئؤملآ اَّلِإ تْوَمْلأ اهيِف َنوُقوُدَي الإ

 انَسَمَت نآأ رئاقوإل :نيلئاقلا درهيلا ىلع اذر راتلا يف ىلاعت هلوقلو .(04 :ص)

 ل #نوُملعَت ال اَم هللأ َلَع َنولوُفت ْمَأ :
 امال :ةرقبلا) 47 َنوُدِلَح اَهيِف ْمُه ّراَثلأ ٌبنَحْضَأ 9

 ةاواَقُت ني مهل ام اتفْرل اًده نع

 ٍهَدْهَع ُهللآ ٌفِلْخُي نلف اَدْهَع هللأ دنع ْمُكْدحَغَأ لق ةدوُدْعَم اَماَيَأ لإ

 . رةئقَيطَخ ءوب َتطحْأَو َةََيَس

 «(4+:رجحلا) 4 ؛9َنيِجَرْخُمب اَهْنِم مُه اَمَوإِع :ىلاعت هلوقلو 4170 :ةرقبلا) ( رات ّنِم َنيِجِرَحِب مُه اَمَو# :ىلاعت هلوقلو

 نابي وه لب ىدولخلا نم ءادثتسا اذه سيلو 01١8. :ماعنألا) (ةّللآ َءآَع ام الإ آهيِف َنيِدِلَخ َمُحَساَوْفَم زاَثلآم :ىلاعت هلوقلو

 ىلع رداق وهو «هتردقو هتئيشمو هتطيح نم اًضيأ نآلا رانلا وأ ةنجلا ةنجلا يف مهديلخت جرخي ال يأ «ةئيشملاو ةردقلا ةطاحإل

 وهو ءامهايإ هللا ءاقبإب لب ءامبتاذل سيل امهيف دولخلاو رانلاو ةنجلا َءاقب نأ دوصقملاو .هدعو تحت لدبي ال نكلو «هليدبت

 .لعفي مل نإو ءاًضيأ هفالخ ىلع رداق

 ٌفولخ رانلا لهأ ايو .توم الف ٌدولخ نَا لهأ اي» :ممل لاقي «ةمايقلا موي توملا حبذي نيح هيلي يبنلا ثيدحلو

 .ىصحت ال ٌةريثك امهماودو رانلاو ةنجلا ةّيدبأ ىلع ةّئسلا نم ُةَلدألاو "'.«توم الف

 .543- 541 :ص «ةيواحطلل رعلا بأ نبا حرش» عجار مكر

 َموَي َمُهيِذناَو) :ب ءريسفتلا :ك يف] اًعوفرم مذ يردخلا ديعس يبأ نع يراخبلا هجرخأ ثيدح نم ءزج وه ىر

 اهلخدي ةنجلاو .نورابجلا اهلخدي راثلا :ب ءاهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا :ك يف] ملسمو ؛470(1) :ح :4ةَرشخأ
 «نورظنيو نوّبئرشيف .ةنحلا لهأ اي :ٍدانم يدانيف .حلمأ شبك ةئيهك توملاب ىتؤي :همامتو .[(99141) :ح .ءافعضلا

 «نورظنيو نوُبترشيف .رانلا لهأ اي :يداني مث .هآر دق مهّلكو .توملا اذه ءْمعن :نولوقيف ؟اذه نوفرعت له :لوقيف

 «توم الف ءدولخ نجلا لهأ اي :لوقي مث حّبدُيف .هآر دق مهّلكو .توملا اذه معن :نولوقيف ؟اذه نوفرعت له :لوقيف

 لهأ ٍةلفغ يف ءالؤهو .(ةَدفَع ىف ْمهَو ُرمَأْلا ىِضُ ْذِإ ةرشحلا َمْوَي ْمُهِْنَأَو) :ًأرق مث .توم الف «ٌدولخ ءرانلا لهأ ايو
 .4 29َنوُنِمْؤُي ال ْمُهَوَي ايندلا



 امهلهأ قلخ لبق رانلاو ةنجلا هللا قلخ 0

 ا ُةَلَكدَأ نجلا لإ ْمُهْنِم ءاَع ْنَمَف ءاّلهَأ امه قَلَحَو "«(قّلَخْلا َلْبَم)

 !امهلهأ قلخ لبق رانلاو ةئجلا هللا قلخ]
 ةملظلاو رونلا نم امهنيب امو ضرألا ىلإ ءامسلا نم نئاوكلا لك نإف «ناسنإلا قلخ لبق يأ :قلخلا لبق :هلوق
 ةايحلاو توملاو بكاوكلاو موجنلاو رجشلاو بارسلاو بارتلاو شرفلاو شرعلاو رورحلاو لظلاو راهنلاو ليللاو
 اهنأل ؛ةتسلا رخآ ةعمجلا موي مدآ قلو «مايأ ةتس يف ناسنإلا قلخ لبق تقل اهلك ءرانلاو ةنجلاو ٌرشلاو ريخلاو
 .دوصقملا قلخ لبق اًعبط ايت ٌجئاوحلاو ناسنإلا جئاوح نم يهف .نآرقلا بجوم وه امك ءاه حلم هنأ ال فل ثقلخ
 ْمداكتَي اَنْلفَوي :ىلاعت هلوقلو 0٠ :ةيئاجلا) /ْهْنَم اعيِمج ٍضْرأْلا يف اَمَو ٍتاومّسلَأ يف اّم مُكحَل َرَخَسْو :للاعت هلوق وهو
 .هيف حيرص مدآ قلخ لبق ةنجلا ٌقلخف . مو ةرقبلا) /امْلِش ُثْيَح اَدْغَر اًينِ الو هتف َكْجْوَوَو تنأ ن دُكَْسَأ

 ةشئاع ثيدح يفو .: فارعألا) 4 ٌنيِنلَو َنِْآ َنِم م انيِثك َمَتهحِل اند دَقَلَوط :ىلاعت هلوقل :الهأ اسه قلخو :هلوق

 قلخو :مهئابآ بالصأ يف مهو اهل مهقلخ « ءالهأ ةئجلل قلخ هللا نإ ؛ةشئاع اي كلذ ريغوأ» :راصنألا نم ّيبص ةزانج يف

 ١" بهئابآ بالصأ يف مهواف مهقلخ لمآ راثل

 هل رخس امل لوألا هللا ىدهف .هتدارإب كرحتم :يناثلاو .هعبطب رَّخسم :امهدحأ ءناعون تادوجوملا نأ هّرسو

 .هرضي وأ هعفني امب هملعو هروعشل ةعبات ةيدارإ هّنياده يناثلاو .هعبط يف ةيادهلا ءاقلإب هّتعيبط
 :عاونأ ةثالث ىلإ يناثلا مّسق مث

 .ةكئالملاك ءاوس ةدارإ هنم ىتأتي الو ءريخلا الإ ديري ال عون ١-

 .ناطيشناك هاوس ةدارإ هنم ىتأتي الو ءّرشلا الإ ديري ال عونو -؟

 .ناسنإلاك ,نيمسقلا ةدارإ هنم ىتأتي عونو -“

 :فانصأ ةثالث هلعج مث

 .ةكئالملاب قحتليف :هّتوهشو هاوه هّلقعو هّتفرعمو هّناميإ بلغي فنص ١-
 .نيطايشلاب قحتليف ههسكع فنصو -؟

 .مئاهبلاب قحتليف .هلقع ٌةيميهبلا هُتوهش بلغت فنصو -
 «فعضلاو ةّوقلا بسح ةكئالملا هابشأل ٌةنحلاف ؛هتيعونل بسانم راد ناسنإلا فانصأ عيمجلل نوكي نأ يغبني ناكف

 رانلا نم لفسألا يف مهضعبف مهتاكرد بسح نيطايشلا هابشأل ٌزانلاو «ّيوناث مهضعبلو وأ لوخد مهضعبلو
 .ٌيعطق ّلقن وه امك ءاَضيأ ّلقع [و] يرطف ٍرانلاو ةنجلا قلخف ءاَباذع تفخأو مهّقوف مهضعبو

 .باتكلا خسن نم ذوخأم نيسوقلا نيب ام 0

 .هجيرخت مدقت «(60710) :حءملسم هجرخأ )



 لح هل قلخ ام ىلإ ريصيو .هل ردقلا قبس امب لمعي لك

 ّلِإ ٌرئاَصَو ُكْنِم ٌعرْف ْدَقاَمِل ْلَمْعَي ليو ُهْنِم اَلْدَح ُهَلَحْدَأ راكلا َلِإ ْمُهْنِم َءاَش ْنَمَو ُكْنِم اَلْضَ

 ٍداَبِعْلا لع ِناَرَدَقُم ٌرَشلاَوُريَخاَو هل َقِلْخ اَم

 «'' .لضفلاو لدعلا ليصفت قبس دق :هنم الضف :هلوق

 [هل قل ام ىلإ ريصيو :هل ردقلا قبس امب لمعي ّلك]
 يف مربملا قباسلا هريدقتو هتئيشم بسح هفيكو هّمكو هديدحتو هصيخشت نم غرف اميل يأ :هنم غرف الل لمعي لكو :هلوق
 ؟هلجأ مك :همأ محر يف دبعلا قنع يف ةقّلعملا ةقرولا يفو .ظوفحملا حوللا يف ىلعألا ملقلاب بتك كلذ لكو هللا ملع

 هرخآ ىلإ هلوأ نم ناسنإلاف .لّوحتي الو لّدبتي ال هللا ملع ىلع ملقلا فج دق ؟هللا ملع يف ديعس مأ ّيقش ؟هلمع فيكو

 ةنيّزُم نم نيلجر نإ :نيصح نب نارمع نع [يور اميف] :ةنل هلوقل ؛لبقتسملا يف اًقنأتسم هيتأي امب ال .قبس امب قلعتم
 نم مهيف ىضمو مهيلع يضق يشأ هيف نوحدكيو مويلا سانلا لمعي ام َتيَأرأ هللا لوسر اي :الاقف لي هللا لوسر اينأ

 :مهيف ىضمو مهيلع يضق يش لب .ال» :لاقف ؟مهيلع ةّجحلا تتبثو .مهّيبن هب مهاتأ ام هب نولبقتسي اميف وأ «قبس دق ردق

 (57.(ملسم هأور) (8.09 :سمشلا) أ َو اَهَروُجُف اَهَمَهّلأَف ِدباَهِحَوَس اَمَو يْفَنَو :َّلَجوَتَع هللا باتك يف كلذ قيدصتو
 نكمي الف ؛قلخلا قّْلَخ اقبس دق امهالكو «قولخم لكل طيحم مربم هريدقتو «طيحم ّيعطق ىلاعت هملع نأ لصاحلاو

 نأ نكمي ال هل قلم ام ىلإ ءيش لك قاسنيف ءٍناصقن وأ ٍةدايز نم ؛ةهج ّيأ نم هيف ةرظتنم ةلاح نوكت وأ ءلّاختي نأ
 .هنع زواجلي

 رسيْئَسْفل :لاعت هلوقو '" دل قل ام تيم يم لكف ءاولمعا# : هلوقل :هل قلخ ام ىلإ رئاصو :هلوق
 2 ةمامك 07 ليللا) أ رطَرْسْعْلِل مهُرَِسَيْنَسَف و 200 :ليللا»

 < ٌرارطضالاو ٌربجلا هنم مزلي الوأ“' .ةيعطقلا صوصنلا نم هذخآمو هليصفت ٌرم دق :دابعلا ىلع ناردقم رشلاو ريخلاو :هلوق

 يلتبيو لذخيو .ءاشي نم لضيو ءالضف ءاشي نم يناعيو مصعيو ؛ءاشي نم يدهي# :يواحطلا لوق حرش تحت مدقت
 .االدع ءاشي نم

 .(319/78) :ح فمأ نطب يف يمدآلا قلخ ةيفيك :ب ءردقلا :ك ««ملسم حيحص» رظنا بر

 قلخخ ةيفيك :ب .ردقلا :ك يف ءاعوفرم - ههجو هللا مّرك - يلع نع .هل ظفللاو ءملسم هجرخأ ثيدح نم ءزج
 :ح 0 :ليلت» (كقَقنَو ىطْعَأ ْنَم اّمَأَف٠ :هلوق :ب ءريسفتلا :ك يف يراخبلاو .(777) :ح .همأ نطب يف يمدآلا

 .( 0500و (85570و(55545)

 .(هل قلخ امل رّسيم لكو» :يواحطلا لوق حرش تحت هيلع مالكلا رم

 دعس ْنَم ديعسلاو» :هلوقو «4هل قلخ امل رّسيم لكو» :يواحطلا لوق حرش تحت «ةديدع عضاوم يف هيلع مالكلا َر رم هر

 .«هئطخيل نكي مل هباصأ امو «هبيصيل نكي مل دبعلا أطخأ امولا : هلوق حرش تحتو :4هللا ءاضقب ّيقش نَم ّيقشلاو هللا ءاضقب
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 هب قوُْخَْلا فضوُ نأ زوجي ال يلا قيفؤتلا وذ نم للا اهي بحي يا دع ةَعاطِتساِلاَو

 يهم ِتالآلا ةَماَلَسَو ِنُّكَمَكلاَو عْسْوْلاَو ِةَّحَّصلا ةّهج ْنِم ُّةَع ٌةَعاطتْسإلا اَمَأَو ِلْغِفْلا َعم ْنوُححَت

 .«(ًاهعنُو الإ اسفت هللا فلَكُي ال» :لاعت َلاَق اَمُك َوُهَو «ُباظِخلا ُقّلعتَي اَهيَو ءِلْعفْلا َلْبَ
 0435 :ةرقبلا)

 هتدارإب لمعي نأ رّدقملا لب ءطقف لمعي نأ سيل رّدقملا نأل ؛هتيصعم ىلع هموسقمو هريدقتب ٌجتحيل ؛ناسنإلا يف -
 قباسلا هللا ريدقتب ناسنإلا ريصي الف «ةدارإلاو رايتخالا ىلع ةذخاؤملاو ءاّروبجمو اًرطضم لمعي نأب ال «هرايتخاو

 مث روب ال مولعم ناسنإلا نأ تبثي هبو ؛هقلخب ىلاعت هيلع ىلع اًلوأ لمتشي ريدقتلا نأل ؛هلاعفأ يف اًرطضمو اًروبجم
 ىملع بسح ''اهقلخب ىلاعت هتدارإ مث «روبجم هنأ ال ةمكحلا نم ءولمم ناسنإلا نأ هنم تبثيف ؛ةميدقلا هتمكحب هقيلخت

 .روبجم هنأ ال ىلاعت هتدارإب دارم هنأ هنم تبثيف

 هتيصعم ىلع جتحي نأ هل زوجي الف ؟رايتخالا بولسم وأ اًروبمم نوكي ريدقتلاب ناسنإلا نأ تبثي كب ةهج يأ نمف
 «رايتخالا يفن هنم تبثي الو .ةهج ّيأ نم ربجلا يف ريدقتلل لحد الف «ةيصعملا يف ٌطضمو روبجم هنأ اًمعاز ريدقتلاب
 .اهدشو اهثيخ ناسنإلا لامعأ يهو و .بقاوعلا اهيلع بّترتت يتلا بابسألا يفن هيف سيل اًضيأو

 ءريدقتلا بنج يف هلمعو هبسك ناسنإلل هللا تبثأ اذلو ءهر رايتحناو هتدارإب دبعلا لمع يفاني ال ريدقتلا :ةلمجلابو

 ْمثنُك انب اَهُمتقروُأ ىلا هنأ َكْلِيَوي :ىلاعت لاقف «ريدقتلا تايثإ عم رانلا وأ ةنجلا لوخدل اًببس هلمع لعجو

 تان اووف ٍلضَق نم اَنْيَلَع محل ناك ام مهر ل مهو َتَلاَقَو م :رانلا يف ىلاعت لاقو 00” : فرخزلا) 47 َنوُلَمَعَت

 للا وه ٍبّيسملاو بجوملاف .باقعلا بابسأ بسك دعب الإ دحأ بَقاعُي الف .64 :فارعألا) وبيشت مثنُك اَنب

 دعب الإ دلولا نّوكتي ال نكلو ؛دلولل قلاخ ىلاعت هللا نأ امك ءامهنيب ةافانم الو ,دبعلا وه رشابملاو بساكلاو

 .ناسنإلا عاقو نيبو هقيلخت نيب ةافانم الف ؛عاقولا وهو «ةدالولا ببس لوصح

 [اهماسقأو ةعاطتسالا ةلأسم]

 :ىلاعت هلوقل ؛نيدلا يف ٌعونمم قاطي ال ام ّفيلكت نأل ؛ةعاطتسالا نم فلكملل ذب ال نان اق العن سالا , :هلوق

 امك ؛ماسقأ ةثالث ىلع اهنأ ٌنظأو ؛نيبرض ىلع ةردقلا وأ ةعاطتسالاو .(545 :ةرقبلا) (اَهَعْسُو الإ اَسْنَت هللا ْفْلَكُي الإ

 .نينثالا يف ثلاثلا جمدنا .نيبرض ىلع اهمّسق نإو ءاهتفص حاضيإب ةثالث ثلاث ىلإ هتراشإب هي فنصملا لوق نم دافتسي
 ؛لعفلا لبق دبعلا يف نوكت نأ ّدب ال يهو .تالآلا ةمالسو نّكمتلاو عسولاو ةّحصلا ىنعمب ةعاطتسالا :لوألا

 ٌّجِح سيال َلَع ِهليَوإي :ىلاعت هلوق يف ةروكذملا يهو ,بابسألا وّيهت دعب الإ باطخلا نوكي الو «باطنخلا اهب قلعتي اهنأل
 - :ىلاعت هلوق يفو (1 :نبانتلا) «ْمثْعطَعْسَأ ام ةلدآ أوُفتاَك» :ىلاعت هلوق يفو 049 :نارمعلا) «ًاليبَس ِهْيَلِإ عاطقشأ ِنَم تيب

 .هقلخ ىلاعت هتدارإ :(ج) يتو «(ق) يف اذك



 لحل اهماسقأو ةعاطتسالا ةلأسم

 كني نأ الؤلط كحنِم طفشت ْمَل نمور :ىلاعت هلوق يفو «4 :ةلداجل) :(اثيكشم نيس ُماقظإَف غطي ْمَل نتف -
 .مهدداسلا 4 مُكنتيَأ تكَلَم ام نيف ِتَئِْؤْملآ ٍتنصخشلآ

 زوجي الو «لعفلا دوجو قلعتي اهبف «لعفلا عم دبعلا يف نوكت نأ دب ال يهو :ةردقلا ىنعمب ةعاطتسالا :يناثلاو

 000 درم) 5 نورتي أولاك امو عنشلا نويل اوثاك اًمإ :ىلاعت هلوق يف يهو «ةمودعم ةردقب لعفلا دجوي نأ

 َعيِطَتْسَت نأ َكَّنِإإ “ :ىسوم بحاص لوق اذكو .ةتباث تناك اهنأل ؛تالآلاو بابسألا يفن ال ةردقلا ةقيقح يفن :دارملاو

 هبتاع هنأل ؛ةتباث تناك اهنإف ؛هتالآو ربصلا بابسأ ال ربصلا اذه ةردق ةقيقح : اهنم دارملاف 30 :فهكلا) 7 ب ْئيَم

 ةردق عيبضتل لعفلا نع عنتما نم م مالي امنإو ءلعفلا مدع ىلع هبابسأو لعفلا تالآ مادعتا دنع مالي الو .كلذ ىلع

 هب هرم ام لعفب هاي خش نعوأ هير أ ام ريغب لافتشالل ؛لعفلا

 :هلوقب دارملا وه اذهو .(17 :فهكلا) 4 37 و تعينلا وهف هللا دقت نتإل :ىلاعت هلوقو

 .خلإ «قيفوتلا وحن ل اعفلا اهب دجوي يتلا ةعاطتسالا :امعدحأ»

 فنصملا مهيلع ةرف «تاقولخملا عيمجل اًماع ءادهإلاو نييزتلاو بيبحتلا اذه نولعجيو ءابنوركني ةلزتعملاو
 يه لب «هيف ٌةزيرغ نوكي نأب تاقولخملا عيمجل اًماع نوكي نأ اًلضف هب قولخملا فصوي نأ زوجي ال يذلا" : :هلوقب

 ؟تاقولخملا عيمجل اًماع نوكيو ءلضف مهل نوكي نأ نكمي فيكف « «لضفلا لحم نونوكي ال ٌرافكلاو هللا نم لضف
 نيب نكلو ءلقتسم ناونعب ثلاثلا مسقلاب حّرص امو «نيمسق ىلإ ةعاطتسالا عيزوت يف رصتخا لس خيشلاف

 :هلوقب در اًضيأو .هفاصوأ 'نيبتب امهنم دافتسي ثلاثلاف ؛ةلزتعملا ىلع اًدر ؛موقلا يف نيفورعملا نيمسقلا يف هفاصوأ

 .لعفلا لبق ةعاطتسالا نوكت ال نأب نيلئاقلا ةيردقلاو ةلزتعملا ىلع «لعفلا اهب دجوي يتلا»
 ةئحصلا ىنعمب يهو «لعفلا لبق نوكت ةعاطتسالا نم ًةدحاو نأ :اًقنآ انلق ام ةنسلا لهأ نم طسولا لوقلاو

 قيفوتلا ىنعمب اهنم ًةدحاوو «ةردقلا ةقيقح ىنعمب يهو «لعفلا عم نوكت ًةدحاوو .تالآلا نم نكمتلاو عسولاو

 .ةيعبط ةزيرغ ال هللا نم لضف يهو «نينمؤملل ةصاخ

 .اهبحاصل ىسوم لوق اذكوا :(ج) يفو ؛حيحصلا وهو «(ق) يف اذكه 0:

 .تبثأ ام حيحصلاو ؛«ةزيزعا :لوصألا يف”

 .ليعفتلا نم (هفاصوأ نييبتب» :(ج) يفو «(ق) يف اذكه 5



 ةعاطتسالا ردقب فيلكتلا 1

 ٍداَبِعْلا َنِم بشكو هللا ٍقْلَحب يه داَبِعْلا ُلاَعْفأَو

 لق همك امال َنوُقيِطُي الو ُئوُقيِطُي اَماَلِإ لاَعك هلا ْمُهْفَلَكي ْمََو

 [دابعلا نم ٌُبسكو هللا نم ٌقلخ دابعلا لاعفأ]

 لك قيدح هللأ)# :ىلاعت هلوق مومعلو 95 :تافاصلا) 42ُنوُلَمْعَت اَمَو ْمُكحَقَلَخ هللأو) : ىلاعت هلوقل :هللا قلخب يه :هلوق
 ا رمزلا) ا( ٍءْيَش

 ريبدتلا نأ ةيربحجلا تمعز .(0856 :ةرقلا) (تَيَسَتْحَأ اَم اَهْيَلَعَو ْتَبَسُك ام اَهَلإل :ىلاعت هلوقل :دابعلا نم بسكو :هلوق

 اهتفاضإو .راحبلاو راجشألا تاكرحو شعترملا تاكرحك ةيرارطضا اهلك يهو ءدابعلل ال ىلاعت هلل اهّلك قلذما لاعفأ يف
 مهقيلختب ةيرايتخالا لاعفألا عيمج نإ :اولاقو ةلزتعملا مهْئضراعو .هلحم ىلإ ءيشلا فاضي امك ةيزاجم قلخلا ىلإ
 .هللا قلخب ال

 مهلاعفأل بساكلا نأ الإ :مهلاعفأو ٍنايعألا نم هللا ىوس ام عيمجل قلاخ هللا نإ : :اولاق ةعامجلاو ةّئسلا لهأو
 هل ديرم هنأو ءهلعفل لعاف دبعلا نأ ىلع لدي امنإف «يردقلا هميقي حيحص ليلد لكف . مهرايتخاو ميتدارإب قلخلا وه

 ّيربجلا هميقي حيحص ليلد لكو .هتردقو هتئيشم ريغب عقاو هنأو ,ىلاعت هلل رودقم ريغ هنأ ىلع لديال وهو ءفيف راتخمو
 ديرم الو لعاف الو بساكب سيل دبعلا نأ ىلع لدي الو «ريدق ءيش لك ىلع هنأو «ءيش لك قلاخ هللا نأ ىلع لدي امنإف
 .هرايتخاو هتدارإب هلعفو هّيسك دبعلل تبثأ اذك «هّردقو هل هلل تبثأ امك نآرقلا نأل ؛راتمالو

 «نيقلاخ دابعلا اولعجف ؛ هردقلا يفن يف اول ًةيردقلاو ءالصأ دبعلا عنص اوفتف ؛ ؛ردقلا تابثإ يف اوُلغ ٌةيربجلاف
 مهرمأ ناك امو ءلادتعاو لدع ىلع - هللا دمحبي - دّنسلا لهأو .ن نيرخآلا لوق ُنالطب قيرف لك ليلد نم دافتسيو

 .نفلا بتك يف ةلّصفم مهنم قيرف لك لئالدو . .اًطرف

 [ةعاطتسالا ردقب فيلكتلا]

 يف ىلاعت هلوقلو :(507 :ةرقبل) (اَهعنُو اَّلِإ افك ةللأ ُفَلَحُي اإل :ىلاعت هلوقل :هنوقيطي ام الإ هللا مهفلكي ملو :هلوق
 .7 :ةرقبلا) 4م ال ةَقاَظ ال ام اَنْلَيَحُت الو اَكّيرإ» :نينمؤملا ءاعد
 ىلاعت هللا نأ :هنايبو .4اهعنو اَلِإاَمْنت هللا للحب ال١ : روكذملا ىلاعت هلوق ءاضتقال :مهفلك ام الإ نوقيطي الو :هلوق

 قبطني عسولا ليكب ٌفيلكتلا ٌليِك اذإ هنأك ءمهعسو رادقم يواسي مهفيلكت رادقم نأ :هانعمف مهعسو ردقب مهفلك ال
 ؛فيلكتلا رادقم يواسي اًضيأ عسولا رادقم نوكي نأ الإ نكمي ال اذهو «لعنلاب لعنلا قابطنا عسولا ىلع فيلكتلا
 يواسي ال ٌرخآلاو ءّرخآلا يواسي اهنم دحاو نوكي نأ نكمي ال «نيبناجلا نم نوكت نيئيشلا نيب ةقباطملاو ةاواسملا نأل
 .ةاواسملا ىوعد لطيالإو

 نوكي نأ ىلع اًضيأ تلد ؛مسولا ُفيلكتلا يواسي يأ ءعسولا ردقب فيلكتلا نأ ىلع ةميركلا ةيآلا تلد املف
 - تبث امكف .هنم ّلقأ وأ فيلكتلا نم رثكأ عسولا نوكي نأ نكمي الف هيلع قبطنيو هيواسيو فيلكتلا ردقب عسولا
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 نع دل ةكرح الو لوح الو ةكبج ال :لوف اب الإ زف الو لوح ال :لؤق ريمفت لاح
 .هلا يفوق الل اْيلَع تاكل هلل عا ِةَماقإ لع محلة الو للا ةئوغتب الإ للا ةيِصَْم

اقيِشَمْلا ُهَُيِشَم ْتَبَلَع ِوِرَدَقَو ِهِئاَضَقَو ِهوْلِعَو لاَعَت هللا ةَئيِشَمِب يرجي ِء يخلو
 اهلك ٍت

 اهلك ليلا ُهفاَضَق َبَلَغَو

 عسولا ردقب فيلكتلا نأ الإ ءنوُفّلكُي ام الإ نوقيطي ال مهن أ اًضيأ تبث ؛نوقيطي ام الإ نومّلكي ال مهنأ صنلا اذهب -
 .(ةمتنلا» يف ليصفتلا ديزمو ٠ صنلا اذه ءاضتقا نم تبث فيلكتلا ردقب عسولاو ءهصن ةرابع نم تبث

 مهل لّزنملا وه هنأو «ريغ ال هدابعل فّلكملا وه هللا نأ تبث امل هنأل :هقلاب الإ ةوق الو لوح ال :لوق ريسفت وهو :هلوق
 مهقلخ لبق اهّلكل اهرّدقيو اهّلك اهمّلعي وه هنأو ءريغال ةعاطتسالاو فيلكتلا نيب قباطتلا عضاو وه هنأو ءريغال َنيدلا
 يف هل كيرش ال «داعملاو شاعملا يف دابعلا رومأ عيمج يف هّدحو هؤاضقو هتئيشمو هّدحو هريدقتو هديحوت هنم حال «ريغال

 .«هللاب الإ ةوق الو لوح اله ىنعم وه اذهو .هريدقتو هتئيشمو هقلخو همكح

 لوح الو ةليح ال» :خيشلا لاق امك «دابعلا نع ردقلا يفنو لل ردقلا ٍتابثإ ىلع لقتسم ليلد ةلأسملا هذهف
 ؛؛هللا قيفوتب الإ اهيلع ٍتابثلاو هللا ةعاط ةماق ةإ ىلع دحأل وق الو «هللا ةنوعمب الإ هللا ةيصعم نع دحأل ةكرح الو

 2 ٠ :ءارسإلا) « بارو ظخت َكَبَر ءاَطَع نآك اَمَو َكِيَر ٍءاَطَع نم ِءاَلْؤتََو ٍءاَلُؤَتَه ديت الك :ىلاعت هلوقل

 ءاهّلك تائيشملا هئيشم تبلغف» :هلوقب هعفد «ةيربجلا هلاق امك ناسنالا يف ربجلا هنم مهفي نأ لمتحي ناك امل نكلو
 يشم ل أب قالطإلا ىلع هين ديعلا نع لوخاو ةليما ين ىنم سس نأ يصف ١ هاهّلك ليحلا هءاضق بلغو
 رحتت ال اهنكلو «ةئيشم اًضيأ دابعلل نأ :هانعم لب هرعشي الو لقعي ال دامج هنأك هل رايتخا الو هل ةدارإ الو اًسأر دبعلل
 هدف :ناسنإلا) هلأ ٌءاَمَي نأ الإ َنوُءآَعَت اَمَوِره هللا لاق امك هللا ةئيشمب الإ

 قلاخلا وه هللاف .هنم يقيلخت ال .يرايتحخاو يدارإ هبسكف هدبعلا نع بسكلا يفن ىنعمب ال دبعلا نع ةليحلا يفنف
 مهيوُلُق لع نار لب الكت :ىلاعت هلوقل ؛بسكلا ىلع لامعألا قلخ بترتيف ءاهل بساكلا وه دبعلاو .دابعلا لاعفأ عيمجل
 عيمج نآرقلا فاضأ اذلو .(0 :فصلا) ْمُهيولُك هلل غار اَوْغاَ الهم :ىلاعت هلوقو ١4(« :نيففطملا) ويحي اك ام
 075 :ماعنألا) (3!َنوُبيْكحَي أوناك امبي :هلوقبو 0٠١8 :ماعنألا) 9 وُلَمْعَياوناك امي :ىلاعت هلوقب دبعلا ىلإ دبعلا لاعفأ
 ةصالخ وه اذهو رم امك «(45 :تافاصلا) 4(: نول اَمَو ْمُكَقَلَخ هللاَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛هللا ىلإ قلخلا فاضأو
 .هيسكو هلعفو دبعلا ًةدارإ هنم يفتني ال نكلو هدتثيشم ىلإو هللا ىلإ عج بري هّلك ٌقلخلاو ّرمألا نأب ديحوتلا
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 [هئاضقو هملعو هللا ةئيشمب يرجي ءيش لك
 امأ ءاّيعرش امإو اًينوك نوكي امإ ءاضقلاف ؛ّيعرشلا ال ّنوكلا ءاضقلا هئاضقب ديري :هناضق ... ب يربي ءيش لكو :هلوق
 0 ا ا تاس يح وضل لت هر يف وكلا انا
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 هَِعَو ٍبْيَع لك ْنَع هّرْتو هِنيَحَو ءوُس لك ْنَع َسَدَقَت ادب يلاظ ُرْيَغ َوْهَو كاي ام ُلَعْفي
 ا مس ُلَعَفَي اَمَع ُلَكْسُي ال#

 مع ءاينألا

 قل .لسف» قفل ىذ يَ 0
 آَضي مُه امو :للعت هلوق يف ينوكلا نذإلاف ءايعرشو انوك نوكي نذإلا اذكو

 دير نم ضب الو ٍرْمُم نم ركع 1 .ىلاعت هلوق يف وكلا باتكلاف ءائعرشو وك نوكي اًيأ باتكلاو ١

 «(نعلآب نيَْلاَو فلاب سفئل أ آَهيِف ْمهْيَلَع اًِبَتكَوإَي :ىلاعت هلوق يف يعرشلا باتكلاو ١ :رطاف) (ٌْبدتِك ىف لِ
 ٌقَح ضرألا خ بأ نإ :- بوقعي دالوأ نع قادت لوف يف وكلا مكلف ا (40 :ةدئاما)

 ةنيهب مثل َتْلِحأ للاعت هلوق يف يعرشلا مكحل
 :ةدئاملا» 0١(. 4

 َنوُهِِتَي ةَنَس َنيِعَبَر هيلع مْ هن 0 لاق وق يفف وكلا ميرحتلاد ؛ع رش اوك وكي مهرحت لا اذكو
 .0* :ةدئاملا ه(ُريِزنِْلأ ْمَكَو ْمَلأَو ُهعيَمَل ْمُحَِلَع ثَمَْرْح» : ىللاعت هلوق يف يعرشلا ميرحتلاو «7: ةدئالل  ٍْضْرأْلا ىف

 ءاّيعرشو اًنيوكت هنذإو همكحو هتئيشمو هئاضقو هملعو هللا ةدارإب دبعلا لاعفأ نإ :لاقي قئاقحلا هذه نم لك يفف
 ٌةدارإ هللا ةدارإ نم يفتني الف .هلعفو هئاضقو دبعلا ةدارإ نمض يف دبعلا يف يرجي هنذإو هّمكحو هءاضقو هتدارإ نكل

 سيلف «مهتتيشمو مهدارإب هللا دابع بسك اًضيأ تبثي دبعلا ل لاعفأ يف هتئيشمو هتدارإب هللا ءاضق هنم تبثي ذ ؛دبعلا 1

 .هنم هرودصو هقلخ يف هل عبات وه لب هللا نع ٍنغتسم ىل ًاقتسم رايتخا دبعلل

 ٍلاعفأ قلاخ هنأ ينعي هللا نم ةقولخم اهنأ عم مهجئابقو دابعلا ملظ نع هسفن هللا هيزنت اذه :ادبأ ملاظ ريغ وهو :هلوق

 ينب نم ناك امف «ةيربجلاو ةيردقلا لوق نيب طسو لوق اذهو .لاعفألا هذه حبق نع زم هنأ عم اهّرشو اهريخ دابعلا
 نم رومأم نم الإ نوكي ال ملظلا ذإ ؛ةيردقلا هلوقت امك - هللاب ذايعلا - اًحبقو اًملظ هللا نم نوكي ال اًحبقو اًملظ مدآ

 يف نوكي فرصت لكف «كلملا يف كيرش هل سيلو ءريغلا كلم يف فرصتلا وه :ملظلا اًضيأو .كلذك سيل هللاو «هريغ

 ؟ملظلا نيأف ريغلا كلم يف ال ؛هكلم يف اًفرصت نوكي هللا نم رمألا وأ نوكلا

 ٌعيمج لب ةجحلا وه هللا ناك اذإو :ةجحلا فالخ ىلع نوكي ءيش '''(لك) ىلع عقي لاؤسلاو :لعفي امع لأسُم ال :هلوق

 ّيأبو ؟هلأسي يذلا اذ نمف ءسدقتو ىلاعت هتاذ وه لدعلاو ّقحلاو ,لدعلاو قحلا ىلإ اهباستنال ؛ةجح نوكت جلا
 .نولأسُي مهو «لعفُي امع لأسُي الف جلا ًةجح ةميركلا هسفن تناك اذإ ؟لأسي ةجح

 .(ق) نم طقاس نيتفوكعملا نيب اه نر



 ١1 مياجاح ف هؤاضقو هدابع ءاعد هللا ةباجتسا

 يبني لاقت هللا
 [ءايحألا يعس نم تاومألا عافتنا]

 «ةديدع قرأطب ءايحألا يعس نم نوعفتتي تاومألا نأ ىلع ةنسلا لل |هأ قفّتا :تاومألل ةعفنم ... ءايحألا ءاعد ينو :هلوق
 ْمِهِدَعَب نِم وُءآَج نينو » :ىلاعت هلوقل ؛تاومآلل مهرافغتساو نيملسملا ءاعد :امهدحأ «نيقيرط اهنم فنصملا ركذ

 «ةزانجلا ةالص يف ةّنسلا اهب تدرو يتلا ةيعدألا اذكو ٠١ :رثحلا) «نيإلا اًوُقَبَس َنيِذَلآ اكيَو وْخِإلَو اكل ْرِفْغأ اني َنوُلوُفَي

 يأ «تيملل لاملا قافنإو ةقدصلا :امهيناثو .روبقملا اهب عفتنيل ؛روبقلا ةرايز دنع ءاعدلاو «نفدلا دنع ءاعدلا اذكو
 لاثمأو ' '.«اهرجأ اهيلإ لصي هنأ» : هللا لوسر نذإ دعب هّمأ نع قّدصت نَم يف ان ةشئاع ثيدحل ؛ةيلاملا ةدابعلا
 .«ةّمتلا» يف ةيقابلا قرطلاو «ةئسلا يف ةريثك كلذ

 [مهتاجاح هؤاضقو هدابع ءاعد هللا ةباحتسا]

 ُبيِجَأ»# :ىلاعت هلوقلو :000 :فاغ) مخل ٌبِجَتْمَأ قوغذأ)» :ىلاعت هلوقل :تاوعدلا بيجتسي ىلاعت هللاو :هلوق
 ٌدتكتلا هذه ّمهف ىتح ٌناضملا عفدو عفانملا بلج يف بابسألا ىوقأ ءاعدلاو .(187 :ةرقبل» 4 ُناَعَد اَذِإ عاَدلأ َِْعَد
 هل َنيِصِلْخُم هلآ أوَعَد كلفلآ ىف اونكر اذإف> : هلوق يف مهنع - هّناحبس - هللا ربخأ امك «رارطضالا ةلاح يف اًضيأ ٌرافكلا
 ال سنري) «اَتبآَق ْوَأ اَمِعاَق و را هيَ اَنَعَد رطل نسنإْلا سم اَدِإَوإي :ٌةَّماع سانلا نع ربخخأو 0 : توبكنعلا) 8 َنيدْلَأ

 مُهَف ءسانلا نم نيلوؤسملا سكع ىلع ' ”'(هجام نبا هاور) ؛(هيلع ْبضْعَي هللا لأسي مل نَم» :هكيَي يبنلا لاقو
 :دشنم دشنأو .لاؤسلاب نوبضغي

 بضغَي لأسُي نيح مدآ ناو هلاؤس ٌتكرت نإ بضغُي ٌبرلا
 :ىلاعت هلوقلو :(38 :لمنلا) «َهَوّلأ فِشُحَيَو ُهاَعَد اذ ٌرطْضْلا بيجي نّمآ) :ىلاعت هلوقل :تاجاحلا يضقيو

 رايتخا ةرورض هنم تبئتو . رم امك 40147 :ةرقبلا) ©( ناَعَد اَذِإ عاد :رغ5 ُبيِحَأ :هلوقو ٠٠ ادب اكسل تجتنأ»

 3 مّلاع يف اهنم دب ال بابسألاف .بابسألا ىوقأ لب ؛بلاطملا لوصحو حاجنلا بابسأ نم اًضيأ ءاعدلا نإف ؟بابسألا

 [(؟750)و (178) :حءةتغبلا ةأجفلا توم :ب هزئانجلا :ك يف] يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا هب دارأ خيشلا لعل )

 الجر نإ :تلاق اه ةشئا ةشئاع نينمؤملا مأ نع [(1157) : ح «هيلإ تيملا نع ةقدصلا باوث لوصو :ب قاكزلا :ك يف] ملسمو

 ,ةمعلا : :لاق ؟اهنع ٌتقّدصت نإ رجأ اهلل لهف ءتقّدصت ُتمّلكت ول اهّئظأو ءاهسفن ثلثا يمأ نإ :ةكلط يبنلل لاق

 هيلع بضغي هللا لأسي مل نم :ب «تاوعدلا :باوبأ يف ءاًعوفرم ه#» ةريره يبأ نع ّيذمرتلا ظفللا اذهب هجرخأ (

 ءاعدلا لضف :ب .ءاعدلا :باوبأ يف هيلع بضغ .هناحبس هللا ٌعدي ل نَم١ :ظفلب هجام نبا هجرخخأو .(707377) :ح
 .(15 /5) (ريسيتلا يناعم حاضيإل ريبحتلا) يف يناعنصلا هنّسح ثيدحلاو .(785179 :ح
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 ٍةْعَتْسا ِنَمَو ِنْيَع َةَقْرَط ُلاَعَت هللا ٍنَع َةْفَتْنُم اَلَو ٌيْيَش ُهُكِلْمَي اَلَو ٍيْيَش لك ُكِلْمَي

 '”.(ِنْيَخلا) ِناَرْمُحْلا ٍلْهَأ ْنِم َناكو َرْئَك ْدَقَف ِنيَع قط هل هللا ِنَع

 0 «ىَطْرَيَو ٌبَضَْي هللا َّنإَو

 لالقتسالاب بابسألا ىلإ يلكلا تافتلالاف .تاذلاب اًرثؤمو اًرادم اهلعجت الو اهلّطعت ال ةعيرشلا نإف ؛بابسألا -
 نع قلطملا ءانغتسالاف .عرشلا يف خدق اًسأر اهنع ضارعإلاو «لقعلا يف ٌصقن ٌةّيلك اهو ةاغلإو هديحوتلا يف لرش

 .ةيدبع هللا ىلع لّكوتلا عم ةلمجلا يف اهر ايتخاو لذ اهيف قلطملا كامب: الاو ٌةينانأ بابسألا

 [ هنع ينغو ءيش لك كلام هللا]

 ٍءْيَش لك َلَع َوْعَو هيف اَمَو ٍضَرَأْلاَو ِتَوَمّشلَأ ُكْلُم هليإ: :ىلاعت هلوقل :ءيش هكلسي الو .ءيش لك كلميو :هلوق
 07١ :ةدئالل) # :قاريِدق

 .05 :رطاف) 4 "قديح ئيقْلآ وْه هلآ هللأ ىلإ ءاَرَقْفْلا مْ نأ ساّملآ اَهيَأتَيِ :ىلاعت هلوقل : .٠ ن نيع ةفرط هللا نع ىنغ الو :هلوق

 لاوعلا عيمج يف هتانكسو هتاكرح عيمج يفو هبسكو هقزرو هتومو هتايحو هئاقبو هدوجو يف هللا ىلإ جاتحملا وه قلخلاو
 هانعمف هنع ىنغتسا نمف ؛هركذ لج ريبخلا قلاخلا ريدقلا كلاملا وهو ؟قلطملا ينغلا نع قلطملا جاتحملا يتغتسي فيكقف

 .كالخلا :حتفلاب ( نيحلا»و .ّيِححو ّينفو َمِدَع هنأ

 [هاضرو هللا بضغ]

 َلَعجَو ِهْيَلَع َبِضَعَو هللأ اتعَل نم لآ دنع يوم كِل نم رقي مكتتُأ لق لقإ» :ىلاعت هلوقل :بضخي هقلاد :هلوق
 0 :ةدئامل) ( َتوُفطلأ َدَبَعَو َريِزاَتْنأَو ةدَرِقْلا ْمُهْنِم

 يف ىلاعت هلوقلو «00 :متنلا» (ةَرَجَّشْلا تع َكَنوُعِياَبُي ْذِإ َنيِنمْؤْمْلا نَع ُهْللَأ يضر دق :ىلاعت هلوقل :ىيهريو :هلوق

 01٠١ :ةيوتلا) (ُهنَع أوْضَرَو َمهْنَع هلآ يضرم :ةباحصلا

 «ىلاعت هلل ءكلذ وحنو ءضغبلاو ّبحلاو «ةيالولاو ةوادعلاو ءاضرلاو بضغلا ةفص تابثِإ :روصنملا بهذملاو

 ءاهتيفيك يردن ال نكل ٌراجم ال ىلاعت هيف ٌةقيقح يهو ءاهريغو مالكلاو ملعلاو ةردقلاو ةايحلاو رصبلاو عمسلا تابثإك
 .ىلاعت هللاب ةقئاللا اهقئاقح نع اهفرصي يذلا ليوأتلا زوجي الو

 «يظفل كارتشالا اذه نكل ؛هركذ لج هللا ىلع قلطت امك ناسنالا ىلع تقلطأ نإو امهريغو ةمحرلاو بضغلاف

 رانلا ٍنزاخ ِكلام بضغ اذه .هنأشب قيلي امك .هركذ لج هيف بضغلاو اضرلا ىنعم تبثيف «ىنعملا ثيح نم ال
 هةعبرألا طالخألا نم اوسيل ةكئالملا نأل ؛نييمدآلا بضغل اًلئامم نوكي نأ بجي ال نيركنملا ىلع ةكتالملا بضغو

 - مسجلا نع هزنملا «ريبخلا فيطللا هللا بضغب كنظ امف ءهبضغ دنع ناسنالا بلق مد يلغي امك ءاّمد مهيولق يلغت ىتح

 .«نيتللا) ةملك للم فلؤملا حرش كلذ ىلع ءانبو ,باتكلا خسُتو ةميدقلا ةخسنلا نم ٌثبثم نيسوقلا نيب ام



 /1١4 ةباحصلا نم دحأ نم ؤربتلا زوجيال

 .ىَرَوْلا َنِم ِدَحْأَك ال

 ٍههْنِم ٍدَحَأ ْنِماريتت اّلَو مُهْنِم ِدَحَ بح يف ظِر فك اَلَو تلك هللا ٍلوُسَم و َباَحْصَأ تَْو

 ؟!حورلاو ةكئالملا برو انبر سودق حوبس ؛همزاولو حورلا نع سدقملاو .هصاوخو -
 :يِصَبْل : ّسلأ َوْهَو ٌةَىَغ هِلْقِيُك َسْيَلإ# :ىلاعت هلوقل :ىرولا نم دحأك ال :هلوق

 .ىرولا نم هئاضرو دحأ بضغك سيل هبضغو هؤاضر اذكف «ىرولا نم هرصبو دحأ عمسك سيل هرصبو

 [ 2: ةباحصلا يف ةنسلا ىل لهأ ةديقع]

 هعجس نأ امكف 0١١ :ىروشلا)

 ىلع ةَدِعَأ يييْؤنلا لع ةّلدَأ ةتوُيحلَو ْمُهيج» :لاعت هلوقل ؛مهبحأ هللا نآل :34 هللا لوسر باحصأ بحنو :هلوق
 :ةاع هلوقل ؛84 يبنلا ةبحم راثآ نم مهتبحم نألو . قلخلل اًبوبحم نوكي نأ دب ال هلل بوبحم لكو .(54 :ةدئالل) ؛ ٍرِفكْل
 نكمي الو ءمهبحي نأ دب ال و هللا لوسر تحب نم لكف ' .امهّضخبأ يضغبيف مهّضغبأ نمو «مهّبحأ يّبحبف مهّبحأ نمف»
 .مهحي ال نأ

 اهنمو ؛نيدلا بعش عيبج يف هنع يهنم وهو هولغلا نم طيرفتلاو طارفإلا نأل :مهنم دحأ بح يف طرفن الو :هلوق
 لهأ ةبحم يف اوُلَغ ضفاور لاف 17١(. :ءاسنلا) قل ال هللأ لع أولوُقَت د اَلَو مخبيد ىف اوُلُغَت الإ# :ىلاعت هلوقل ؛مهّبح
 نولغي ال ؛مهنم دحأ صيصخت الب مهلك مهويمي «لادتعالاو قحلا ىلع ةئسلا لهأو .مهتوادع يف اوُلَغ جراوخملاو «تيبلا
 الاجر اوناك مهنإ نولوقي الو «ءايبنألا لثم نوموصعم مهمَأب مهحدم يف نورطُي الف «قحلا الإ نولوقي الو .ةبحملا يف

 طرفُم بخ : نالجر ين كلهت : لاقف «نيطرفلا نيذه ىلإ هذ يلع ىلع راشأو .اًئيس رخآو د اًلاص المع اوطلخ ءانلاثمأك
 !.«(َلَع يرتفي يأ) يستهبي نأ ىلع آنس هلمحي ضِفِبمو هيف سيل امب (ينحدمي يأ) ينظَرقُي

 [ةباحصلا نم دحأ نم ؤّربتلا زوجي ال1

 ىتح ٌدحأ تيبلا ّلهأ ىّلوتي ال يأ «ءاربب الإ ءالو ال مهدنعف «ضفاورلا تلعف امك :مهنم دحأ نم اربتن الو :هلوق
 - ٍلهأو َنامثعو و لع نع أّربتي ىتح ٌدحأ نيّخِيشلا ىلوتي ال هنأب « فسكع نولوقي جراوخلاو . .# رمعو ركب يبأ نعأّربتي

 بس نَم يف :ب «بقانملا :باوبأ يف] ءاًعوفرم ده لفغم نب هللا دبع نع يذمرتلا هجرخأ ثيدح نم ءزج وه 0
 نمف ,يدعب اًضَرَغ مهوذخُتت ال ءياحصأ يف هللا هللا ءيباحصأ يف هللا هللا» :هماهتو [.(7817) :ح ناي يبنلا باحصأ
 هللا ىذآ نمو هللا ىذآ دقف يناذآ نمو .يناذآ دقف مهاذآ نمو ءمهضغبأ يضغيبف مهضغبأ نمو «مهّحأ يّبحبف مهّبحأ
 .بيرغ نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق .(77057) :ح ءادحيحص» يف نابح نبأو .؛هذخأي نأ كشويف

 راد :ط ,5//151) «دمحأ دئسم) رظنا .هدهاوشب نسح ثيدحلاو .(117/5) :ح «هدنسم# يف دمحأ مامإلا هجرخأ 0
 .(ةرهاقلا .ثيدحلا



 ناميإ مهركذل نيئيسملاو ةباحصلا يضغبم ضغب ١4

 .ْمُهْرُكْذَت الر يخل ِرْبَعبَو '[مُهْرُك ذي ّقَلا ِرْيَعيَو] ُمُهْضِغْبَي ْنَم ُضِغْبْنَو

 اهنوقحتسي ينلا مهزانم مهولزنُيو ءاعيمج مهلك مهنولاوي «قحلا لهأ ةنسلا لهأو .مهدنع لتقلا بجاو مهو هه تيبلا -

 ةرشبملا ةرشعلا بقانمو ةعبرألا ءافلخلا بقانم يف لك يبنلا لاق امب نونمؤيو «ةياوغلاو ىوملاب ال «ةنايدلاو لدعلاب

 ثيح نم مهسيدقتب نآرقلا صن امك ؛لودع مهلك مهنإ :نولوقيو ؛مهّلك تببلا لهأ بقانمو ةباحصلا بقانمو

 لوأو «ةدافتساو ةياور هلي يبنلا نع نيدلا ةاور لوأ مهو «ناميإلاو نيدلا تايضتقم نم مهبح :مهدنعف .ةقبطلا

 ةباحصلا ىلع ءانثلا ٌديزمو .بصاونلاو جراوخلاو ضفاورلا در ىلإ خيشلا راشأف .اًهقفو ًةيارد ٍنيقيلاو ٍناميإلا ةاده

 ؟ةمستلا» يف كلغ هللا نم

 ماضرو مهنع ءاضري مم هلا دهشو ءةقيطلا مح نم مهتيج مهسنف لب مهنم دحأ نم نآرفل أتي امك
 هم

 ٠٠١ :ةيوتلا) (ُهْنَع أوُضَرَو َمُهْنَع هلأ نضر إ# :ىلاعت هلوقب .نوّيضرم نوضار مبنأب هنع

 ا مهركذل نيئيسملاو ةباحصلا يضغبم ٌُضغب]
 دنع ضوغبم بوبحم لا ضغاب نألو ' '«(مهضغبأ يضغبيف مهضغبأ نّمو» :1 هلوقل :مهضغبي نم ضغبنو :هلوق
 وه نمو «(54 :ةدئاملا) (َةةَنوُبِحُيَو ْمُهُبحيإ :هلوقب نآرقلا هيلع صن امك .ناميإلاو نيدلا نم مهّبحو .اًعبط بحملا

 .اًعبطو اًلقع نآرقلا لهأ دنع اًضوغبم نوكي مهضغاب نوكي نمف «هعيطيو هّبحي نم عيمجل بوبح هللا دنع بوبح
 دنع لتقلا بجاو وهو .مهم بدألا ءيسيو ءمهّبسيو ءرشلاب مهركذي نم وه مهضغابو ؛مهركذي قحلا ريغبو :هلوق

 .ضعبلا دنع ريزعتلا بجاوو «ةمثألا ضعب

 نآرقلا نأ الإ '''.«مهنولي نيذلا مث ءمهنولي نيذلا مث ءينرق سانلا ريخ#» :ل هلوقل :مهركذن ال ريخلا ريغبو :هلوق

 ميركلا هتوص اوعمسو ءنيع َيأر 4 يبنلا اوأر مهنأ وهو ءهنم مهريغل بيصل ال يذلا ٌصاخلا ريخلاب مهضخخ

 «هرونب مهمولقو مهحاورأو مهئادبأ ترانتساو « «ةطساو الب ناميإلاب هوبحاصو ؛مهيديأب ةفيرشلا هدي اوسلو «مهءاذآب

 مهعامجإو «لودع مهّلك ةباحصلا نأ دقتعنو لوقن اذلو . بيصن هنم مهريغل سيل «[مبب] ٌصاخ ريخو فرش اذهو

 ةللأ نَحتْمَأ يذلا َكيِتْلْوأل :هلوقب نآرقلا هيلع صن امك ءىوقتلل ةنحتمم مهبولق نأل ؛اهركني نم رفكي «ةيعطق ةجح

 .ةقبطلا ثيح نم مهريغ نم دحأل لاق امو © :تارجحلا) وقتل ْمُهَبوُلُق

 .باتكلا حَسُن نم كلذكو «ةميدقلا ةخسنلا نم تبثم نيسوقلا نيبام (0)

 .الي هللا لوسر باحصأ بحنو» :هلوق حرش تحت هجيرخت مدقت ('

 «دهشأ اذإ روج ةداهش ىلع دهشُي ال :ب .تاداهشلا :ك يف ءاًعوفرم هيله دوعسم نب هللا دبع نع يراخبلا هجرخأ ©

 :ح ؛مهنولي نيذلا مث ةباحصلا لضف :ب «ةباحصلا لئاضف :ك يف ملسمو .(1859)و :(7521)و :(55917) :حا

 .رخأ ظافلأب امهريغو نيحيحصلا يف ٍجّرخم ثيدحلاو .(417)



 ل اهليصفتو فالختسالا ةلأسم

 اناَيْفِظَو اَقاَقَِو اًفاَقِشَو اًرْفُك ْمُهَضْعْبَو هًناَسْحِإَو اَناَميِإَو ائيِد ْمُهِّمْح ىَرَتَو

 [ناسحإو ناميإو نيد <. ةباحصلا بح]

 نينا مهب ةيصوتلاو ,مهبقانم يف تدرو يتلا ةيعرشلا يصوصنلا ىضتقم وه هنأل :ناسحإو ناسيإو نيد مهّبحو : :هلوق
 مهوذختت ال ءيباحصأ يف هللا هللا ءيباحصأ يف هللا هللا» :ةك- هلوق يف حيرص وه اًضيأو .ناميإلا ىمسم يف مهّبح لخدف

 ىذآ دقف يناذآ نمو «يناذآ دقف مهاذآ نّمو ءمهّضغبأ يضغُببف مهّضغبأ نّمو .مهّبحأ يّبُحِبف مهّبحأ نّمف .يدعب اًضَرَغ

 7 «هذخأي نأ كشويف هللا ىذآ نّمو هللا

 «لالدتسالا بسحب ناميإلا نم لش هبح ةطساوب مهبح راص .ناميإلا لصأ هبحو يي يبنلا بحب مهبح ناك املو
 .«ةمتتلا» يف ةيعطقلا صوصنلا نم مهتبحم بابسأ ديزمو .لاحلا بسحب نمؤملا يف ةقيقح هنكل

 [اهّليصفتو فالختسالا ٌةلاسم]
 ؛ةيرورضلا دئاقعلا نم يهف ءاهقح كلذ ناكو «دئاقعلا نم اهّدعو «ةفالخلا ةلأسم فتصملا ركذ : ... ةفالخلا تبثلو :هلوق
 مالسإلا يف اًميظع اًنأشل اه نإف ؛مالسإلا يف ةيعامتجالا ينابم ىنبمو «نيدلا ةسايس ساسأ اهنإف ؛نيدلا يف اهتيمهأل
 نع رظنلا عطق عم ةليلج ةدهع يهف .هضرأ يف هتفالخو هدابع يف قحلا ٌةباين اهنأل ؛ابتاكربو اهعفانم نع رظنلا عطق عم
 ةظفاحم اهنإف ؛اهمايقب ةطونم مالسإلا ةكوشف «ضرألا يف نيكمت اهنألو هلو انيبن ىلإ 4 مدآ ندل نم ةلقتنم ءاهراثأ #8 4 5 8

 هل عنام ال ءءاش ام ءاش نم مالسإلاب َلُعَمل ةفالخلا الولف «نيبملا قحلل ٌةرصان نيدلل
 ةفيلخلا نأل ؛هدابع يف ةيملإلا تالامكلا روهظ ٌةطقنو .بيغلا تالامك بذجت ٌةيزكرم ٌةطقن ةفالخلا نإ اًضيأو

 نإو .يمسرلا هباختناب موسرلا لهأ حيشرتب الو «ضرافلا ضرغب ال «هيف لصألا تالامك حمرتب الإ ةفيلخ نوكيال
 دورول اًطبهمو ةيه ةيهالا تالامكلا بذجل اًركرم نوكي هللا ةفيلخف .هبئان وه نوكي نأ نكمي ال بيغلا تالامك هيف لزني ل

 ةيعامتجالا ٌتالامك لزنيال و ءىضوف نوملسم لا ىقبي ضرألا يف ةفالخلا نكت مل اذإ هنأل ؟ةحضاو ةجيتنلاف .هتالامك

 ؛مامإلاب الإ ةعامج الو ؛ةعامجب الإ مالسإ ال هنإف ؛ةمألا عيمج + ىلع ةثداحلا ةصاخلا مالسإلا ٌتالامك لب ءاهيف ةيبيغلا
 .ٌةلزنمو اًردق اهب ىفكو ؟ ؟مّلاعلا يف ةفالخلا ةماقإ نم بجوأ بجاو ّيأو ؟ةمظعلا هذه نم مظعأ ةمظع يأف

 جلا اهنم لدبتي ءسوفتلا يف ميظع ريثأت اهو ؛تاياغو ناكرأو تايضتقمو تافصو راثآو و ٌصاوخ اهل اًضيأو
 .ّنطب امو اهنم ٌرهظ ام «َنتفلا سانلا نمأي اهبو «ةنايدلاو ناميإلاو ةمالسلاو ملسلاو ةنامألاو نمألاب بولقلا رونتيو
 .اهيف ريثأتلا هوجوو تاربثأتلا نم اهيف ام فاشتكاب الإ فشكتت ال قتاقحلا هذهو

 - ؛كرتشم ةوقلاو ةمظعلاو ةكوشلا ىنعم امهيتلك يف نأل ؛اًمساو ًةروص نيتيباشتم اتناك ةفالخلاو ةيكولملا نإ اًضيأو

 و وسر اب بحبو :هلوف حارس 3 . انيك هللا لوسر باحصأ بحنو» :هلوق حرش تحت هجيرخت مدقت (0)



 اهليصفتو فالختسالا ةلأسم ١

 اهمسا اوقبأف «ةّماع ةكوشلاو ةسائرلا لوصحلا ؛«ةفالخلا» مساب ةيكولملا ةباحصلا نرق ءاضقنا دعب سانلا راتخاف -

 [مسا] ب وأ «ةفالخلا» مساب مهتسائر اوماقأف .منغلا ةعيطقل ناعئاج نابئذ امهو .لاملاو فرشلا يف اًممط ؛اهتقيقح اونفأو

 اوبكترا نكل ؛مهيلإ سانلا هوجو فيرصتل ؛«نيدلا ةيوقتاو «نمألا»و «لدعلا» مسا اوراتخاو ؛«ةيمالسإلا ةموكحلا»
 قراّمألا مهسوفن يعاود بسح ةّداضتم ةفلتخم مهضارغأ تناك املو .ىّيسلا ركملاو عدخلاو داسفلاو ملظلا اهوسا ىلع

 «ةفالخلا ىلإ اهبسنب دئاقعلا روتس مهعئانص ىلع اوقلأو ؛نيدلا ةسبل اهوسبلأو ءاهتاقبإل وأ ةدايسلا لوصحلا مهنيب اوبراحت

 كةمامإلاو ةفالخلا» ناونع ىلع ٌةبَّرحتم اًبازحأو ٌةقرفتم اًقرف ةّداضتملا تاداقتعالا هذهب اوراصف «قلخلا ىلع اهومزلأو
 نيتملا هللا رمأ ذيفنتو نيدلا ةرصنو قحلا ةيوقت نم اهّظح اوسنف مهئاوهأو مهسفنأ تادارم بسح ىلع اهانعم اولعجو

 .مهلامعأو مهدئاقع يف لالضلاو دسافملاو كلاهملا يف اوعقوأو اوعقوو «نيبملا ركنملا لاصتتساو

 يف اهنم سانلا راصو .لاتقلاو لادحلاو بورحلا ٌركرمو مادقألا َةّلزمو ءارآلا ةكرعم ةفالخلا ٌةلأسم تحبصأف
 .اهاري دكي مل هدي جرخأ اذإ ءضعب قوف اهضعب ءاهنم تاملظ يف نامزلا اذه اميس ل هّمَعو ِهَمَع

 عفتريل ؛ةيكولملاو ةفالخلا نيب قرفلاو :ةيساسألا اهينابم ضعب نايبو ؛ةحّقنم اهتاماقم ضعب ركذن نأ انل دب الف

 .هيلإ جاتحي ام ردقب ماقملا ةبسانم بسح اهنع سيبلتلا باجح

 باتكلا نم امبتاياغو امهراثآو امهّصاوخ نايبب الإ ىتأتي ال اهيناعمو ةيكولملاو ةفالخلا نيب قرفلا نأ نّيبلا نمو
 «فتصملا رصتقا امك :ةيمالسإلا دئاقعلا ةلسلس يف اهركذ وأ «ةفالخلا» نارنع ىلع راصتقالا هيف يفكي ال هلعلو :ةنسلاو

 يذلا زيجولا اذه ىلإ اًرظن ؛اهيناعمو اهتقيقح نايبل ضرعتي ملو .دئاقعلا نم اهذعو اهناونع ركذب َعنقو ٌرصتقا هلس هنأ الإ
 يهو :ةفالخلا يناعم نوفرعي [اوناك] مهنأل ؛هنامز لهأو هنامز ىلإ اًرظن وأ ءاهتاليصفت ريغب دتاقعلا تاناونعل سرهف وه

 .بولقلا يف ةفراعتملا اهليصافت ىلإ ةجاح ال ,ةسارفلاو ملعلا نامز نامزلاو ءمهبولق يف ةفراعتم

 ةرودو «حاورألا ةرودكو .بولقلا غيزو «داسفلاو «لهجلا نامز نامزلاو نس هنامز ريغ اننامز ناك امل نكلو

 ةيكولملاو ةفالخلا ىنعم حّضوُي نآ مزل «تافورعملا ءامسأب تاركتملا سيبلتو رش لك نم «ٌريمخ لك» مساب عافتنالا
 لطبيلو «قحلا عقيلو «ةفالخلا نع سيبلتلا باجح عفتريل ؛ةنسلاو باتكلا ءوض يف «ءامهراثآو امهدصاقم نيب زييمتلاب

 ٌيرتم انم دازي نأ هاضتقم ناك نكلو .راصتخالا ليبس ىلع اهنوؤش نم ةفالخلا يف ام نّيبأ نأ تدرأف .نولمعي اوناك ام

 ةفالخلا ينابم"ب هتيّمسو ٌةلمكتو ٌةمتت هتلعجو .باتكلا رخآب هتقحلأف ؛هلاونم ىلع .فنصملا نتم ىلع ٌريجو

 .«اهتاياغو ةينيدلا ةسايسلاو

 يهو ءدابعلا يف هللا ةفالخ :امهدحأ ؛نيعون ىلع يهو ءاهسنجو ةفالخلا قلطم يأ ؛ةفالخلا تبثن» :هلوق

 ٍضيَأْلا يف ُلِعاَج قل :مدآ يف ىلاعت هلوقل .نيعمجأ مهيلع همالسو هللا ةالص هّلسر هضرأ يف هللا ءافلخ ٌلوأف ئايبنأل
 - :9 ميهاربإ يف ىلاعت هلوقلو 222١ :ص) (ٍضْرَأْلا يف ةَميِلَخ َكانَلَعَج ان ُدُواَدَيإِ» :ىلاعت هلوقلو 40٠ :ةرقبلا) © ةَميِلَخ



 ليل اهليصفتو فالختتسالا ةلأسم

 074 :ةرقبل) (اَماَمِإ ياّثلِل َكْلِعاَج فِ -

 هسفنل ٌةعاط هّتعاط ٌلَعجو :ةمايقلا موي ىلإ هب ىّدتقمو قئالخلا عيمجل اًعاطم ءافلخلا متاح ال ل4 يبنلا لعجو
 يذل نزع :لاقف « محل هدي ةعيب سانلل هتعبب لغو . 0 :ءاسنا) 4 لأ عاطأ دقق 8 ب

 ْذِإ َتْيَمَر اَمَوإ# : لاقف «ةميركلا هسفن ّيمر هّيمر لَعِجو 0 :معفلا) مهدي ِدْيَأ قوق 8

 متاخ وهف ءرومألا لك يف ءهل هيفالخو :ىلاعت هلل هتياين لئالدو دهاوش هذهو .(17 :لافنألا) «نكَر هلل نِكَلَو َتْيَمَر
 .ءافلخلا مامإ وهف هللا ءافلخ نويبنلاو (ةاكشملا) '''.«نييبنلا مامإ ٌتنك» :ةيلغ هلوقلو .ةفالخلا هذه متاخو ةوبنلا
 ءافلخ ءايبنألاو (ةاكشملا) '''.«ءامسلا لهأ ىلعو التل## ءايبنألا ىلع يي اًذمحم لضف هللا نإ» :اهثلذ سابع نبا لوقلو
 .مالسو# ةالص فلأ فلأ هيلع همالسو هللا ةالص «ءافلخلا لضفأ وهف هللا

 :ىلاعت هلوقل ؛نيحلاصل
 مهل َنَكَمِتَلَو َمهِلْبَق نم نب

 م انش وة تونغ انأ نوفؤح دب 0
 امك هدي هللا لوسر لبق مهتثرو يف ءايبنألا ةفالخ تبثت تبثن ْمِهِلْبَق نِم َنيِدْلا فلختسا امك : هركذ لج هلوقبف

 ني انفرْغأو قيتلخ مهتلتجو )ل :لسرلا لوأ وه يذلا تاع حون موق يف لاقف :عضاوم يف - هركذ لج - هللا اهب دهش
 .(59 :فارعألا) ا( جون ِمَوَق ِدْعَب نِم ءاقلخ ْمُكَلَعَج ذإازكذاو)» : هلع دوه موق يف ىلاعت هلوقو . 0/8 :سنوي) انت + اوُيَذَك
 0074 :ةرقبلا) أ َنيِيِلدُطلَأ ىيْهَع ُلاَتَي اَّل ْلاَق ”ىَيَرُذ نِمَو ٌلاَقِ :هل ةمامإلا | ءاطعإ دعب ةكلع ميهاربإ نع ىلاعت هلوقلو
 .نيملاظلل ال نيحلاصلا كتيرذل بصنملا اذه يأ

 ةملك هيلع لدت امك :نيعمجأ مهنع هللا يضر ؛نيدشارلا ء ءافلخلا ىلإ هتفالخخ تلقتنا لكي هللا لوسر دعب اذكف
 ىتح ةعاسلا موقت الو .نييدهملا ء ءافلخلا نم مهدعب نّمو نودشارلا ء ءافلخلا مهو «4(ِضْرَأْلا ىف م ٌةَمِلْحَتْمَيَل )ع :نآرقلا
 - لوأف ''.ثيدحلا ...«ةأجر رشعانثا مهّيِلَو ام ءاّيضام سانلا رمأ لازي ال» :34 هلوقل ؛ةَمألا يف ةفيلخ رشع انثا رهظي

 «ةليسولا يل هللا اولس :ب .بقانملا :باوبأ ين] اعوفرم هد بعك نب يبأ نع يذمرتلا هجرخأ ثيدح نم ءزج وه 0
 اذه :لاقو .«رخف ٌريغ ,مهتعافش ّبحاصو مهّبيطخو نييبنلا ّمامإ تنك ةمايقلا موي ناك اذإ» :همامتو «16571) :ح

 .بيرغ حيحص نسح ثيذح
 عمجما يف يمثيطلا لاق )0١510(. :ح ««ريبكلا» يف يناربطلاو :.(45) :ح «يمرادلا هجرخخأ ثيدح نم ءزج وه مر
 ةقث وهو «نابأ نب مكحلا ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو «يناربطلا هاور :( ١3931 :ح (401/ /8) ؛دئاوزلا
 .(419/030 :ح «شيرقل عبت سانلا :ب «ةرامإلا :ك يف ءاًعوفرم امض ةرمس نب رباج نع ملسم هجرخأ ثيدح نم ءزج 0
 .رخآ ظافلأب امهريغو نيحيحصلا يف جّرخم ثيدحلاو



 مك هد بالطتخلا ِنْبَرمُ ! مك مَ | عيب لع اًميِدْقَتَو اًليِضُْفَت ؛“ قي

 َنوُيِهَملا ُةَمئَألاَو َنوُدِماَرلا ُءاَقَلخلا ْمُهَو فد ٍبِلاَط يبأ نب حَعِل مك ب

 .َنوُلِدْعَي هب اوُناكَو قلاب اًوُصَق َنيِذْلا

 ْمُهَل َدِهَش م اَمُك جلاب ْمُهَل ُدَهْفَد قتلا ْمُهَرَّشَ ديو ه7 هللا ُلوُسَو ْمُهاَمَس ع َنيِذْلا َةَرَشَعْلا َّنإَو

 ٌنيِعَسَو ُدْعَسَو ُنْييرلاَ َُحْلطَو «ٌنَعَو هُناَمْثْعَو ُنَمْعَو «رخحَب وب مهو .قحْلا ُةلْوَكَو كنتي هللا ُلوُسَر
 عمم

 هللا َيِضَر َقَمُدْلا ِهْذَه ُنيِمَأَوُهَو حارا ُقْب َةَدْيَبْع وب «ِفْوَع ُنْب م ِنَمْحَيلا ُدّبَعَو
 3 أ وط
 هللا

 ةراشإلا تدرو امك .نامزلا رخآ يف رهظي ٌيدهملا ةمآلا يف ءافلخلا رخآو هد قيدصلا ركب وبأ نيدشرلا ءافلخلا

 ( '.(ةاكشملا) .«؟اهرخآ حيسملاو ءاهطسو ّيدهملاو « اَهَوَأ انأ ٌةَمَأ كلبت فيك» :هلوق 3 يف كو هللا لوسر نم هيلإ

 [ 2 نيدشارلا ءافلخلا يف ةفالخلا بيترت]

 قيدصلا ركب يبأل الَّوأ :هلوق

 يف اهابسأب ةعقاولا تعقو امك :باختتالاب اهنإ :ثولوقي مهضعبو ؛ةحضاو صوصنلا تاراشإ نأ كاش الو «ضلاب

 ةصوصنم يهف ءصوصنلا تاراشإ ىلع اينبم ناك باختنالاو :باختتنالاب تدقعنا اهنأب امهنيب عمجلا نكميو .رهاظلا

 .باختنالاو صنلا قفاوتل ءاّعم ةيباختناو

 يذلا بيترتلابف' ”!.ثيدحلا ءاركب وبأ اهّيبن دعب ةّمألا هذه لضفأ» : ةقح هلوقل :ةمألا عيمج ىلع اميدقتو هل اليضفت :هلوق

 نيب قرفلاو .ةمألا عيمج نم لضفأ مهّلكو :مهنيب ليضفتلا بيترت وه م ةباحصلا باختلا نم مهيف ةفالخلا تدقعنا

 .«ةمتتلا» يف ةيكولملاو ةفالخلا

 اهنإ : نولوقي مهضعبف «لاوقأ اهداقعنا قيرط يف نأ الإ :ةيعامجإ ه# اه هتفالخ ةيلوأو :د#

 [ةنجلاب نورّشبملا ةرشعلا]

 «ةنجلا يف ّلعو «ةنججلا يف نامثعو «ةنحلا يف رمعو :ةئجلا يف ركب وبأ» :ةنفع هلوقل :ةنجلاب مهل دهشن ... ةرشعلا نإو :هلوق

 - حاّربجلا نب ةديبُع وبأو «ةنجلا يف ديعسو .ةنجلا يف دعسو «ةنملا يف فوع نب نمحرلا دبعو «ةنجلا يف ريبّزلاو ؛ةنجلا يف ةحلطو

 .يوقلا كاذب سيل ثيدحلاو .(55 :ص) دق سابع نبا نع يدهملا رابخأ يف ميعن وبأ هجرخأ مر

 افوقوم 4 يلع نع «هدنسم# يف دمحأ مامإلا هجرخأو ءّيدي نيب يتلا ةّئسلا نيواود يف اًعوفرم ظفللا اذه دجأ مل

 باحصأ رشعم انك» :لوقي «(404) :ح دن ةريره يبأ نع «ثحابلا ةيغب# يف ثراحلا هجرخأو .(875) :ح «هيلع

 .«تكسن مث ءنامثع مث رمع مث ركب وبأ اهيبن دعب ةمألا هذه لضفأ :لوقن ءنورفاوتم نحنو كي هللا لوسر

 اهيبن دعب ةمألا هذه لضفأ :- ٌئيح يكب هللا لوسرو - لوقن انك» :فيظ رمع نبا نع ؛ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأو
 ١ .(1955) :ح ءامركتي الو كلي ّيبنلا كلذ عمسيو «نامثعو رمعو ركب وبأ



 ومع ليمجلاب الإ ةمألا ءاملعو ةباحصلا نوركذي ال ةنسلا لهأ

 ٍباَحْصُأ يف َلْوَقْلا َن َنَمْحَأ ْنَمَو

 هْقِفْلا ِلْهَأَو رَتَأْلاَو رْيَخلا لهَأ ْنِم + فتش نعَو تيل او نيحلاشلا نب ِمَلَسلا ُءاَمَلُعَو

 00 ءليبجلاب اّلِإ َنوُرُكْذُي اَل رظكلاَو

 .ىصحت نأ نم رثكأ مهلئاضفو .(فوع نب نمحرلا دبع نع ''يذمرتلا هاور) .«ةنجلا يف <

 [ هتيب لهأو 85 هللا لوسر باحصأ يف لوقلا نسحأ نمل قافنلا نم ةءاربلا]

 «يباحصأ يف هللا هللا :يباحصأ يف هللا هللا» :لاق يبي يبنلا نأل : ..

 .قافنلا ّدشأ قافن مالسإلا ىوعد دعب هتفلاخمف '' .«يدعب اًضَرَغ مهوذختتال

 لهأ يف هللا مكركذأ» :ملسم هاور ليوط ثيدح يف ةيثع هلوقل ::

 ا**(يراخببلا هاور) .«هتيب لهأ يف ل اًدمحم اوبقرا» :لاق د قيدصلا ركب يبأ نع يراخبلا جرخأو .اًنالث '''ء«يتيب

 وه ءمسرو ةعمسو ءايرب تيبلا لهأ يف حدملا ًءارطإو مهَّبسو ةباحصلاب َنظلا ًءوس نأل :قافنلا نم ئرب دقف :هلوق

 «قافنلا يف قرغي هراثآ ىفتقا نمف «يدوهيلا أبسلا نبا وهو «قيدنز قفانم هسّسأ هنأل ؛قافنلا هلصأو ءضفرلا لصاح

 .قافنلا نم ئرب دقف مهب نظلا نسحأو :ةيعرشلا دودحلا يف تيبلا لهأ يف لوقلا صلخأو «هنم ئرب نمو

 [ليمجلاب الإ ةمألا ءاملعو ةباحصلا نوركذُي ال ةنسلا لهأ]

 لوقلو (ةاكشملا) .خلإ ' ”«مكرايخ مهنإف «يباحصأ اومركأ» :ةِلي يبنلا لوق عابتال :ليمجلاب الإ نورَكَذُي ال :هلوق

 يباحصأ ىتأ ٌتبهذ اذإف ءياحصأل َهَنَمأ انأو ءدَعوُت ام ًءامسلا ىتأ موجنلا تبهذ اذإف ,ءامسلل هَنَمَأ موجنلا» :يل#ي يبنلا
 لهأ بهذ اذلو ''.(ملسم هاور) :«نودَعوُي ام ىتَمأ ىتأ ياحصأ بهذ اذإف .يتّمأل َةَنَمَأ ياحصأو .نودَعوُي ام

 - .نينمؤملا ليبس وه اذهو «قافن مهضغبو ؛نيد مهّبحف .لودع مهلك ةباحصلا نأ ىلإ ةعامجلاو ةنسلا

 هللا لوسر باحصأ يف لوقلا نسحأ نمو :هلوق

 < هتايّرذو هجاوزأ ... يف لوقلا نسحأ نمو :هلوق

 .(0301/ 40/) :ح سقط فوع نب نمحرلا دبع بقانم :ب .بقانملا :باوبأ يف .«يذمرتلا نئس» رظنا

 .(34 هللا لوسر باحصأ بحنو» :هلوق حرش تحت هجيرخت مدقت 0

 .(3770) :ح ب بلاط يبأ نب يلع لئاضف نم :ب «ةباحصلا لئاضف :ك ؛«ملسم حيحص» رظنا جر

 .000/01)و ,(917/17) :ح كيو هللا لوسر ةبارق بقانم :ب في يبنلا باحصأ لئاضف :ك ؛«يراخبلا حيحص» رظنا (:)

 يوانملا لاق .(4177) :ح ؛«ىربكلا» يف يئاسنلاو .(73701) ثيدح بقع :ح ؛«ةنسلا حرش» يف يوغبلا هجرخأ (ه)

 .حيحص دئسب ءاسنلا ةرشع يف يئاسنلا هاور :(7028/0) «جهانملا فشكا يف

 .(5455) :ح .هباحصأل نامأ لي يبنلا ءاقب نأ نايب :ب ؛ةباحصلا لئاضف :ك ««ملسم حيحص» رظنا تر



 ءايبتألا نم دحأ ىلع ءايلوألا لضفي ال ١

 لبس ريع لعق مولد ْمُهركد نم
 0 3 ِءايْنَأْلا َنِم ٍدَحَأ َلَع ِءاَيِلْوَأْلا َنِم اًدَحَأ ُلّصضَفُن اَلَو

 ةداهشل ؛ءاحلصلاو ءاملعلا نم ةباحصلا دعب مهماركإ ةّمألا ىلع بجي .نيعباتلا ُنرق أ ةباحصلا نرق دعبو -
 هلل ىنثأ اًضيأو ''«مهولي نيذلا مث د ءمه:ولي نيذلا مث .ينرق سانلا ريخ# :هلوق يف ةباحصلا دعب مهريخب ةثكي يبنلا
 ًارما هللا رَّشَت» :هلوقب رظنلاو رثألا لهأل اعد اًضيأو '"' «ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإ» :هلوقب اليمج ًءانث ةمألا ءاملع ىلع

 نسحلا ءانثلاو مهُميظعتو مهثيقوت ةمألا ىلع بجيف ٠ «عماس نم ىعوأ ْغّلبم ٌبْرف ءاهغّلب مث اهاعوف يتلاقم عمس

 َرَبَخ ْبَتبَو ىدهلا كل نيب اَم ِدْعَب نم ٌلوُسَرلَأ ٍيِقاَنُد نَمَوإِي :ىلاعت هلوقل :ليبسلا رب
 لاثمأ ليبس '' (:نينمؤملا ليبس ريغ عابتاو) 1١5(. :ءاسنلا) أ ئاَريِصَم ْتَءَسَو َمْنَهَج فِلَضُن )يب
 .نيصلخملا نينمؤملا ليبس ال .نيقفانملا نم هريغو أبس نبا

 [ ءايبنألا نم دحأ ىلع ءايلوألا لضفي ال1

 اًيلو ّيولا نوكي ال هنإف ؛يبنلا نم يلولا أشني «ةيالولا لصأ ةوبنلا نأل ا

 - مُهَأ ءايلوألا نم فولأ ةمألا يفق :يلولا نم يبنلا أشنيو «يلولا عابتاب الإ 2

 نألا ى

 يلا نوكيالذأ سيو «يبنلا عاما ايالإ

 .«ريخلاب الإ مهركذن الو» :هلوق حرش تحت هبيرخت مدقت

 0١ :همامتو 1575417: ح ؛ملعلا بلط ىلع ثحلا : :ب «ملعلا :ك يف] دواد وبأ هجرخأ ليوط ثيدح نم ءزج
 37 ؛ملعلا بلاطل اًضر اهقحتجأ عضتآ كالا نو .ةنجلا قرط نم اقيرط هبهنلا كاس املاع هيف بلط اًقيرط كلس
 رمقلا لضفك دباعلا ىلع ملاعلا ىل اضف ّنِإو .ءاملا فوج يف ٌناتيحلاو ضرألا يف نّمو تاوامسلا يف نّم هل رفغتسيل ماعلا
 نّمف «ملعلا اوئّرو ءاّمهرد الو اًرانيد اونّروُي ل ء ايينألا ّنِإو .ءايبنألا هَّنَرَو ءاملعلا َّنِإو .بكاوكلا رئاس ىلع ردبلا َةليل
 :باوبأ يف هجام نباو .(7787) :ح .ةدابعلا ىلع هقفلا لضف :ب «ملعلا : :باوبأ يف يذمرتلاو .«رفاو ظَحب ذخأ هذخأ
 :(4059/1) «ةنسحلا دصاقملا» يف يواخسسلا لاقو .(175) :ح .ملعلا بلط ىلع ثحلاو .املعلا لضف :ب «ةنسلا
 نكل «هدنس يف بارطضالاب مهريغ هفّعضو «يناتكلا ةزمح هنّسحو ءامهريغو مكاحلاو نابح نبا هحّحص :0707) :ح
 .اًصأ ثيدحلل نأ اهب فرعي قرط هل :انشيش لاق اذلو ءابب ىوقتي دهاوش هل

 نبا نع يذمرتلاو .(2097) :ح ف رباج نع هل ظفللاو .«طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ ثيدح نم ءزج
 رشع ةعست وحن نع يور ثيدح وهو .(51921) :ح« عامسلا غيلبت ىلع ثا :ب ءملعلا :باوبأ يف لب دوعسم

 077 /1) «رثانتملا مظن» رظنا .ايباحص

 .(ق) نم ذوخأم نيسوقلا نيب ام



 ١و ءايلوألا تاماركب ناميإلا

 ِةاَيلْوالا عيمج ْنِم ُلَضفَأ ٌدِحاَو ين :َلوُقَتَو

 .مهتئاَور ْنِم ِتاَقَكلا ِنَع َّحَصَو ُمهتاَماَرَك ْنِم َءاَج ام ُنمْؤنَو
 .اّعبط هل عباتلا عرفلا نم لضفأ نوكي عوبتملا لصألاو ؟هءايلوأ عبتي يبنلا ناك مأ «ّيبنلا نوعبتي اوناك -

 يدب هللا ىلإ دبعلا نم ةبانإو ةيبسك ةيالولاو «هتلاسر لعجي ثيح ملعأ وهو هللا نم باختناو ةيبهو ةوبنلا اًضيأو
 .يلولا نم لضفأ يبنلاف «دبعلا ةبانإ نم ٌلضفأ هللا نم ءابتجالاو ءءاشي نمل بيني نم هيلإ

 نوكي نأ نكميو .ةمايقلا موي ىلإ ةيقاب ةيالولاو ءَيبن متاخلا دعب نوكي نأ نكمي الف ءتمتخ دق ةوبنلا اًضيأو
 عيمجل نكمي ماع وه امم لضفأ نوكي «هريغل نكمي ال ٌصاوخلا ٌصخأل اخ وه امف .ةمألا يف ءايلوألا نم فولأ
 .ناميإلا دعب سانلا

 ةفوقوم ةاجنلا تناك نمف ؛كلذك سيل يلولاو ؛يبنلا عابتا دعب الإ دحأ وجني ال «عابتالا بجاو يبنلا نإ اًضيأو

 لبق ال ؛كلذك سيل يلولاو «ةوبنلا دعبو ةوبنلا لبق اًموصعم يبنلا نوكي اًضيأو .كلذك سيل ' 'نمم لضفأ نوكي هيلع
 ؟موصعملا نم لضفأ موصعملا ريغ نوكي فيكف ءاهدعب الو ةيالولا

 «حاورألاو بولقلا يف يبنلا ريثأت مقب نآرقلا ةداهشب ةقبطلا ثيح نم نيسّدقم مهلك يبنلا باحصأ ناك اًضيأو

 ؟ريثأتلا يوق نم لضفأ ريثأتلا فيعض نوكي فيكف «ةباثملا هذهب سيل يلولاو
 # :ىلاعت هلوقل ؛نيقتملا عيمجل ةماع ةيالولا اًضيأو

 بسح هؤايلوأ مهّلك ناميإلا لهأف .رشبلا نم صاوتملا صخأ يف ةدودح صاخ ددعب ةوبنلاو ؛مهتاجرد بسح
 ماع وه ام الوضفم نوكي فيك ءرشبلا نم صاوخلا صخأل صاخ وه امف «ءايبنأ مهلك سيلو .ناميإلا تاجرد
 ةوبنلا ىلع ةيالولا ةيلضفأ ىوعدق «ةنسلاو باتكلا يف تاداهش هوجولا هذه نم لكلو ؟ناميإلا دعب سانلا عيمجل

 .ةحيرصلا صوصنلا قباطي ال

 ”'(يذمرتلا هاور) .«[ًرخف الو] َنيرخآلاو َنيلّوَألا مركأ انأ» :ِقي يبنلا لوقل :ءايلوألا عيمج نم لضفأ دحاو ينو :هلوق

 ىوعدف :ءايبنألا عيمج نم لب ءايلوألا عيمج نم لضفأو مركأ لِي يبنلاف «نيرخآلا يف وأ َنيلوألا يف امإ مهلك ءايلوألاو
 .ةحضاولا صوصنلل لولدمو حيرص ٌّقح «ءايلوألا عيمج نم لضفأ اًدحاو ابن نأ لم فتصملا

 [ءايلوألا تاماركب ناميإلا]
 3 .قراوخلا نم ةزجعملا نأ امك «ةداعلا قرخ :ةماركلاو :مهتامارك نم ءاج امب نمؤنو :هلوق

 نينمؤملا عيمجل لب 404 :لافنألا) 4 َنوُقَتنْلا الإ :

 .تبثأ ام حيحصلاو نلف :(ج) يفكر

 بيرغ ح .ةليسولا يل ب ب باوبا 2ي ن .بيرغ ثيدح اذه :لاقو .(7111) :ح ,ةليسولا يل هللا اولس :ب «بقانملا :باوبأ ««يذمرتلا ننس رظنا مر
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 نم ال .هللا لاعفأ نم العف اهنوك يف ةزجعملاك يهو ؛ءايلوألا يديأ ىلع ةماركلاو .ءايبنألا يديأ ىلع رهظت ةزجعملاو -
 سانلا ىلع هلضفو هفرشل اًراهظإ هدي ىلع هللا اهرهظُي لب .ءاشي ثيح اهرهظُي يلولا راينخا يف يه الو ءدبعلا لعف

 «لييختلا وأ جاردتسالا وهف همدع عم ناك نإو «ةماركلا وهف نيدلا عم ناك نإ قراخاف .ةيطلإلا ةئيشملا يضتفي ام بسح

 .اهل ةميقال

 ناميإلا هيف طرتشي ال هنأل ؛هللا نم َّدرلا وأ هللا دنع ةيلوبقلل !ًرايعم سيل اًقراخ هنوك ثيح نم هسفن يف قراخلاف
 .ةضحملا قراوخلا ال «هيلع ةماقتسالاو نيدئا وه هللا دنع ةيلوبقلا لصأف ءاًضيأ

 نسح نأ امكو «ءايبنألا ملع راثآ نم يقتلا ملاعلا ملع نأ امك «ءايبنألا تازجعم راثآ نم ةماركلا نإ :ةلمجلابو

 .ءايبنألا قالخأ عرف قّلخلا لهأ يف قالخألا

 باتكلاب تباث وهف «ةداعلا قرخ يهو ءاهتقيقحب اهسنج امأ ؛ليلدلا ىلإ جاتحت ال .,تادهاشملا نم تاماركلاو

 :مهتامارك ءايلوألا نم مهدعب نّمو نيعباتلاو ةباحصلا نع اوورو ' ةماركلا باب مهبتك يف اوعضو نوثدحملاو ؛ةنسلاو

 ”:ةملظلا ةديدش ةليل يف رشب نب دابعو ريضح نب ديسأ اصع ةءاضإو -؟ ''.«لبجلا ةيراس اي) :رمع لوقك ١-
 - نب ديعس ٌعسو -؛ '”'.اهنم رثكأ اهلفسأ نم تبر الإ ةمقل نوعفري الف .هدنع اولكأ «قيدصلا ركب بأ فايضأكو -؟

 ««حيباصملا ةاكشم» يف يزيربتلا بيطنخملاو ؛ةيريشقلا ةلاسرلا» يف يريشقلا مساقلا وبأو «1ةوبنلا لئالد" يف يقهيبلاك ؛ :

 .«نيحلاصلا ضاير» يفر «نيفراعلا ناتسب» يف يوونلاو
 الجر مهيلع رَّمأو ءاشيج ثعب باطخلا نب رمع نأ :(05) :ح : رمع نبا نع ةباحصلا لئاضف يف دمحأ هجرخأ :٠
 .لبجلا ّيراس اي «ٌلبجلا يراس اي :ربنملا ىلع وهو حيصي لعجف :لاق .اًموي سانلا بطخي رمع انيبف :لاق .«ةيراسا ىعدُي
 «لبجلا ّيراس اي :حيصي حئاصب اذإف ؛مهانمزهف انّودع انيقل ؛نينمؤملا ريمأ اي :لاقف .هلأسف ءشيجلا لوسر مدقف :لاق

 .كلذب حيصت تنك كنإ :باطخلا نبا ينعي ءرمعل ليقف .هللا مهمزهف «لبجلاب انروهظ اندنسأف .لبجلا يراس اي
 .(1ا9/8 )٠١/ «ةياهنلاو ةيادبلا» يف هدانسإ ريثك نبا نشحو

 ءادحيحصا يف نابح نباو .(1417+)و (11948)و ( 175٠ 5) :ح سن كلام نب سنأ نع «دنسملا# يف دمحأ هجرخأ

 .يبهذلا هّرقأو .(0571) :ح .«كردتسملا» يف مكاحللا هححصو .(7077)و (300):ح

 نع [09981)و :(1151) :ح «لكأت ىتح لكآ ال :هبيحاصل فيضلا لوق :ب .بدألا :ك يف] يراخبلا هجرخأ 1
 تلاق ءاج املف لكي يبنلا دنع ىسمأف .- هل فايضأب وأ - هل فيضب ركب وبأ ءاج :لاق اذ ركب يبأ نب نمحرلا دبع

 - ءاوبأف «- مهيلع وأ - هيلع انضرع :تلاقق ؟مِهِتيَّشع ام :لاق .ًةليللا - كفايضأ وأ - كفيض نع ٌتسبتحا يأ



 ؟ نب ةعاسلا طارشأب ناميإلا

 ةَعاّسلا طاَرْشَأب ْنمْؤنَو

 نيح قّرحلا مايأ يف 0# يعباتلا بيسملا -

 دسألاب وه اذإو قيرطلا نع لض؛ 7 .ةالصلا تقو فرعي [ناك] اهبو دللي يبنلا

 (''.قيرطلا ىلإ هادهو هبنج يف ىشم دسألاف .قيرطلا ينرأف لكي هللا لوسر ىلوم انأ .ثراحلا ابأ اي :ىدانف

 اهم قّدصنو اهب نمؤنف ءاهنم ةءولمم بتكلاو .فلسلا نم ةيورم ةريثك اهنلاثمأو

 [ةعاسلا طارشأب ناميإلا]

 ىتح موقت نل - ةعاسلا يأ - اهنإ» :لاق دلي يبنلا نأ :ديسأ نب ةفيذح ثيدح اهيفو :ةعاسلا طارشآب نمؤنو :هلوق

 لع ميرم نبا ىسيع لوزنو ءابيرغم نم سمشلا َعولطو هثبادلاو َلاَجدلاو احدا ركذف ."تايآ رشع اهلبق نورت

 ران كلذ ٌرخآو .برعلا ةريزجب ٌفسخو «برغملاب ٌفسخو .قرشملاب فسخ :فوسخ ةثالثو ءجوجأمو ٌجوجأيو
 ''(ملسم هاور) .مهرشحت ىلإ سانلا ٌدرطت «نميلا نم جرخت

 همعطت ال :ةأرملا تفلحف .رثغ اي :لاقف ءانأ ٌتأبتخاف .همّعطي ال :فلحو «ٌعّدجو «ٌبسف هركب وبأ بضغف :-ىبأف وأ - <
 هذه نأك :ركب وبأ لاقف .همعطي ىّتح - هومغطي وأ - همّعطي ال نأ :- فايضألا وأ - فيضلا فلحف .همّعطي ىتح

 ينب تخأ اي :لاقف ءاهنم رثكأ اهلفسأ نم ابَر الإ ٌةمقل نوعفري ال اولعجف ءاولكأو لكأف ءماعطلاب اعدف .ناطيشلا نم
 .«اهنم لكآ هنأ ركذف هولي يبنلا ىلإ اهب ثعبو ءاولكأف .لكأت نأ لبق ٌرثكأل َنآلا اهنإ «ينيع ةّرقو :تلاقف ؟اذه ام .سارف

 .(0910) :ح هراثيإ لضفو فيضلا ماركإ :ب ةبرشألا :ك يف ملسمو

 ءاثالث 245 يبنلا دجسم يف َنْذْؤُي مل ةّرحلا ٌمايأ ناك اّمل» :لاق :(48) :ح زيزعلا دبع نب ديعس نع يمرادلا هجرخأ 0١

 يف ؛هلي يبنلا ربق نم اهعمسي ٍةمهمهب الإ ةالصلا تقو فرعي ال ناكو «ّدجسملا بّيسمملا نب ديعس حّربي ملو همَقُي مو
 .هتوم دعب يي هيبن لاعت هللا مركأ ام :ب .ةمدقملا :ك

 هقاسو «زيزعلا دبع نب ديعس نع دمحم نب ناورم نع يمرادلا هاور :(777/5) «جهانملا فشك» يف يوانملا لاق

 .(0378/1) «نانملا حتف» رظنا :ةديدع دهاوش هلو .ملسم لاجر هلاجرو «هظفلب

 ضرأب شيلا أطخأ هلي هللا لوسر ىلوم ةئيفس نأ» :(9777) :ح «ةنسلا حرش# يف ردكتملا نبا نع يوغبلا هجرخأ ":
 نم ناك لي هللا لوسر ىلوم انأ ءثراحلا ابأ اي :لاقف دسألاب وه اذإف .شيجلا سمتلي اًبراه قلطناف ءّرِسأ وأ ؛مورلا 5 3 5 م6

 .يبهذلا هّرقأو .(195)و (4715) :ح :مكاحلا هحّحصو .«دسألا عجر مث «شيجلا غلب ىتح

 .07/785) :ح .ةعاسلا لبق نوكت يتلا تايآلا يف :ب ةعاسلا طارشأو نتفلا :ك «ملسم حيحص» رظنا 5:



 ةعاسلا طارشأب ناميإلا ١م

 ل اَهيِرْغَم نِم سْمَّشلا ِعوُلظبَو ِءاَمّسلا َنِم نا ىَسيِع ُلوُرْنَو ءِلاَّجَتلا ٌجوُرُخ اَهْنِم

 نإ مكيلع ىفخي ال هللا نإ» :لاقف نب يبنلا دنع لاَجدلا رِكُذ :لاق 5 رمع نبا ثيدحل :لاجدلا جدر اهنم :هلوق
 ''"(ملسم) .«ةيفاط ةَبّنِع هنيع نأك ؛ىنميلا نيعلا روعآ لاجدلا حيسملا نإو .- هنيع ىلإ هديب راشأو - هروعأب سيل هللا

 نيب بوتكمو «روعأب ى مسيل مكبر نإو ءروعأ هنإ الأ ءباذكلا روعألا هتمأ رذنأ دقو الإ يبن د نم ام» :ةياور يفو

 0 ."رفاك :يأ» :ةياور يف هرّسفو '4ر فاك :هينيع
 ميرم نبا مكيف لزني نأ َنكِشوُيل :هديب يمفن يذلاو# :ة *الوقل :ءامسلا نم ة- ميرم نبا ىسيع لوزنو :هلوق
 ةدجسلا نوكت ىتح ءدحأ هلبقي ال ىتح .لاملا ضيفيو «ةيزجلا عضيو ريزنخلا لتقيو «تيلصلا َر سكي ءاَّلُذَع اَمَكَح

 لبق -هب نتِمؤيَل الإ بتكلا ٍلْهَأ ْنم نإَوإ# :متتش نإ اوؤرقاو :ةريره وبأ لوقي مث .«اهيف امو ايندلا نم اًريخ ةدحاولا
 ةيادحلا حيسم 2 ميرم نبا ىسيعو ةلالضلا حيسم لاجدلاف . 129 :ءاسلا) 1 اًديِهَغ ْمِهْيَلَع ْنوُكَي ِةَسَيِقْلَ َمْوَيَو هيوم

 0 .سدقملا تيب ف ءامسلا نم لزب حيسلاو + .هلتقيو لاجدلا مواقي

 - دإ ف ْتَبَسُك وأ لْبَق نِم ُتَنَماَع

 :حمه د (7يِيَع لع عتضفإَوإ# :هللا لوق :ب .ديحوتلا :ك يف ءاًعوفرم ف رمع نبا نع يراخبلا هج رخأ
 .املسم حيحصلا يف هدجأ ملو .(7401)

 فعم امو ةتفصو لاجدلا ركذ :ب ؛ةعاسلا طارشأو نتفلا :2 يف ءكلام نب سنأ نع - هل ظفللاو - ملسم اهجرخأ
 00/4 04) :ح يمته تمط) 3 ِنَع لع عتضْفِلَوإي 'هللا لوق ب «ديحوتلا :ك يف يراخبلاو . 01440 :ح

 .(9774) :ح «لاجدلا ركذ :ب «ةعاسلا طارشأو نتفلا : :ك يف ملسم اهجرخأ
 _ 184 440 :ح قلع ميرم نبا ىسيع لوزن :ب :ءايبنألا ثيداحأ :ك يف ءاعوفرم دلت ةريره يبأ نع يراخبلا هجرخأ :٠
 .9*0-) :ح قلي دمحم انديس ةعيرشب اًمكاح ل ميرم نبا ىسيع لوزن :ب «ناميإلا :ك يف ملسمو . .(0 2050و .(5777)و

 ثيدح يف ةمامأ يبأ نع [(4' ءالال ح «ميرم نبا ىسيع لوزنو لاجدلا ةنتف : ب ءنتفلا : :ك يف] هجام نبا جرخأ

 .سدقملا تيبب مهّلجو «ليلق دموي مه» :لاق ؟ذئموي برعلا نيأف هللا لوسر اي: رّكعلا يبأ ُثنب كيِرش َمأ تلاقف :ليوط
 .«ٌحِبّصلا ميرم نبا ىسيع مهيلع لزن ذإ ءحبصلا مهب ٍلصي مّدقت دق مهماهإ امنيبف حلاص لجر مهمامإو

 نب ساونلا نع هدنسب دواد وبأ هجرخأ ثيدح يف درو نكلو ءسدقملا تيبب نوكي هلوزن نأ ىلع ليلد وهو
 ءاضيبلا ةرائّملا دنع ميرم نبا ىسيع لزني مث :[(5771) :ح «لاجدلا جورخ :ب «محالملا :ك يف] اعوفرم ناعمس

 3 ثيدح نم (040) :ح «ريبكلا يف ياربطلا دنع كلذكو .«هلتقبف ذل باب دنع [لاججدلا يأ] هكرديف ءقْشَمِ َّيِفرَش



 ل ةنسلاو باتكلا فلاخي نمالو اًقارع الو اًنهاك قدصنال

 .اًهِعِضْوَم ْنِم ٍضْرألا ةَّباَد حوُرْخَو

 ِةّمأْلا عاَمْجإَو ةّنّسل ِةَنّسلاَو باتكلا الخ اَنْ يِعّدَي ْنَماَلَو هَناّرَع اَلَو اًنِجك ُقّدَصُن الو

 '''.«يراخبلا» يف كي يبنلا نع 2 ةريره وبأ هاور امك -
 ْمهلَبَحُت ضاألا َنِم َةَبآذ هَل انْجَرْخَأ ْمهِيَلَع لوَمْل َعَقَو اًذاَوع : :ىلاعت هلوقل :ايعضوم نم ضرألا ةباد جورخو :هلوق

 .ةلصفم ثيداحألا يف اهتفصو .(45 :لملا) 4 2:َنوُنِقوُي : ال اَِجَِ ب أوناك َساَّنلَأ أ

 | ةنسلاو باتكلا فلاخت نمالو افاّرع الو انهاك قدصنالا

 امنإو «بيغل ا نع رابخإ اهيف نوكي «نونفلا نم ْنفو «تالييختلا نم اهلك نأل : افاّرع الو انهاك قدصن الو :هلوق

 تيلو ؛رادججلا ىلع ّدرنف امهقفاوت مل نإو ءركنن الف امهثقفاو نإ ,ةنسلاو باتكلا وه اهلوبقو اهّدر رايعمف .هلل بيغلا

 :ةياور ينو - افاّرع وأ اًنهاك ىتأ ن نم : يع يبنلا ثيدحل [و] ؟باتكلا ملع هدنع نم اهيلإ تفتلي فيك !يرعش

 ةلاح هذه تناك اذإف .اسابتلا اهيف نأل .(دجأ دنسم) :144 دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف ءلوقي امب هقّدصف - هلأسف
 لو هللا لوسر لاقف .اًمَح نوكيف ءىشب اًنايحأ انوثّدحي مهع :إ :كلذ ةقيقح يف ي ةباحصلا لاق ؟لوؤسلاب فيكف لئاسلا
 5 '*' مَيِيُذَك ةئام اهعم نوطلخيف ٠ هّيلو نذأ يف اهرقيف نا نم اهفطخي « ٌنحلا نم ةملكلا كلت»

 .اًعوفرم سوأ نب سوأ <
 جام نبا دنع سدقملا تيبب هلوزن ثيدح :ٌتلق :(93741/8) «حيتافملا ةاقرم» يف يراقلا يلع ةمالعلا لاق

 ندرألاو ؛كاذ ذإ نيملسملا ركسعم وهو ءقشمد يقرش سدقملا تيب نأل ؛تاياورلا رئاس يفاني الو ؛حجرأ يدنع وهو
 ثدحت نأ دب الف .ةرانم نآلا سدقملا تيب يف نكي مل نإو «هيف لخاد سدقملا تيبو «حاحّصلا» يف امك ةروكلا مسا
 (س) .ملعأ ىلاعت هللاو ؛هلوزن لبق

 :هصئو 8555([0) :ح 4158 :ماعنألا) «(اَهُندميِإ اًسفَن ْعَمنَي َي ال :ىلاعت هلوق :ب ءريسفتلا :ك ين] يراخبلا هجرخأ 0
 شفت تب ال نيح كلذو نوم ادثآ سانا هذ ثدلط إف ءايرخم نم سشلا علطت ىت ةعالا وقتل
 .(5005) :ح «نيتاهك ةعاسلاو انأ تثعب ب :كاك يبنلا لوق : ب بقع «ريسفتلا :ك يف كلذكو . ةيآلا أرق مث «اهناميإ

 .(8808) :ح دك ءدنسملا يف ىلعي وبأو .(901) :ح«اهدتسم# يف هيوهار نب قاحسإ اهجرخأ 1

 .(7046) !ح ءاراتسألا فشك# يف رازبلا هجرخأو .(4017) :ح ءاعوفرم لع ةريره يبأ نع «هدنسم) يف دمحأ هجرخأ ©
 «نانس نب ةبقع الخ .حيحصلا لاجر هلاجرو .رازبلا هاور :(6487) :ح .(705 /5) «دئاوزلا عمجم يف يمثيملا لاق

 .ةقثوهو

 :(3715)و ,(51/55) :ح ,قناهكلا :ب .بطلا :ك يف ءاّعوفرم اهثذ ةشئاع نيدمؤملا مأ نع يراخسبلا هجرخأ (:
 .(0811/) :ح .ناهكلا نايتإو ةناهكلا ميرحت :ب «مالسلا :ك يف ملسمو .(7011)و



 غيز ةقرفلاو قح ةعامجلا 1

 يتلا نونفلا هذه لاثمأ عيمج :ىنعملا اذه يفو .قحلا نم ءيشب سيل «لطاب وهف «لطابلاب قحلا سلي نم نأ تبثف <
 ةيلختملا ةوقلا تارمث هذهف .تالايخلاو ماهوألا يف ِكامبمالاو «نيطايشلا نم ٍدادمتسالاو «لّيختلاب ضاينرالاب بسكت
 يذلاو .ىصخلاب براضلاو :مالزألا بحاصو ءمّجنملا هطاعت ام لثم ؛ةيناميإلا ةيناحورلا ةينيقيلا ةوقلا ال :ةيناسفنلا
 .«اذك ءونب انرِطُما :مهوقب ءاونألا ىلع دامتعالا اذكهو ءل امرلاب طخي

 5 نإَو - هدد ال اولا نمش ْمُهَتَءاَج ادام :ميركلا نآرقلا اهدر ر ةريطلاو

 5 دعت :فارعألا) ) صسْووُمَلْعَي ال ْمهَرَتُحَأ ّنكلَو هللآ دنع مهري اَمّنِإ أ

 50 هدئال) (2 َنوُحِنْفُت ْمُكَلَعَل ِنيَتْجَأَ نطِيَقلآ ٍلَمَع ْنّم ٌسْجِر مزال ُباَصنأْلاَو

 رظن «م4 ىه :تافاصلا) «ٌةيِقَس ْنِإ ٌلاَقَف :ة:عوُجُملأ ىف ةَرظن َرظَنَ هل ميهاربإ نع - هركذ لج - لاقو
 يف اهتاذب ةفرصتم بكاوكلا نومعزي اوناك مهنإف ؛موجنلا دعاوق ملعي هنأ اومهفيل ؛هموقل ٌةير روتو مهل اًماهبإ ؛ميهاربإ
 :لاقف :مكيديأب ةعونصم اهنأ عم ءاهب ةقاط الو ءاهل روعش ال ةدماج اهنأب اًراهظإ ماتصألا رسكب مهيلع درف ؛ثداوحلا

 .(ه+ىه :تاناصل) (:َنوُلَمْعَت اَمَو ْمُححَقَلَخ هلو نوجنك اَم نوُدِبعَتأ لاَق#
 «ةينظ يهو ءّنْفلا دعاوق ىلع دامتعالا وأ نيمختلا ىلع لب «نيقيلا ىلع سيل نونفلا هذه رادم :ةلمجلابو

 .كيبري ال ام ىلإ كيبري ام ٌعدف .نيقيلا وه نيدلا ساسأو
 ٌلاَجِر نك دُهّنأوإب :نملا ةروس يف هلوقب هللا اهمذ دقف .نجلا نم ٌةدافتساو اًكرش نكت ملام اهب سأب الف ىَقُرلا امأ

 هرابخإو هجئاوح ءاضق يف ينجلاب يسنإلا عاتمتساف «(0 :نجلا» #'ةباَقَهَر ْمَهوُداَرَف َنِْلأ َنِم ٍلاَجِرِب َنوُدوُعَي سنإلا َنْ
 نطابلا يف نأب داقتعالا ىلإ قرطتي هنأل ؛اهدس لب اهقلغ بجي ؛كرشلا باوبأ نم وهف .كلذ وحنو تابيغملا نم ءيشب
 بجي ؛ميجرلا ناطيشلا نم وهو ءميقسلا معزلاب مي وقلا نيدلل بيرخت !ذهو « ءايبنألا ةقيرط ريغ هللا ىلإ اًلصوم اًقيرط

 .ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدبيو ءميلع رودصلا تاذب هللاو ءميلسلا ملسملا ىلع اهّدر

 [غيز ةقرفلاو قح ةعامجلا]

 :هركذ لج هلوقلو ٠١(« :ناردع لا) (اوُرقت او اعيَِج هلأ لحب اوُمِصَتْعأَو)» :ىلاعت هلوقل :اياوصو اقح ةعامجلا ىرنو :هلوق

 (أ7 «ةعامجب الإ َمالسإ ال» الع هلوقلو 0٠١0 :نارمع لآ) 4 ثَتَي ْمهَءآَج ام ِدْعَب نم أوفلتخلو أوُفََقت َنيِدلاَك ائوكست الوإب
 :ءركذ لج هلوقب ةلملا نيقّرفملا هللا مو

 -  نيدهتجملا ةمثألا فالتخاك :ةمحرلا نم يه لب ؛ةقرفلاو غيزلا نم سيلف ءاهحوضو لبق وأ تانّبلا ءيجم لبق

 فالتخالا امأ 010 :ماعتألا) «يْوَش ىف ْمُهْنِم تنل اَعَيِش اوثاكَو مُهَتيِد ًاوُفَرَف نيذلا َّن

 يف :ب :ةمّدقملا :ك يف د باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلع اًقوقوم يمرادلا هجرخأ ليوط ثيدح نم ءزج 0:
 حرش نانملا حتف» رظنا .نسح ثيدحلاو .(8553) :ح .«ملعلا نايب عماج) يف ريلا دبع نباو .(751) :ح «ملعلا باهذ

 .(5//910) «يمرادلا ننس



 ا مالسإلا نيد صئاصخ

 :ًياَدَعَو اَكْيَر َةقْرُهْلاَ

 لا ليد وهو حا ِضْرَألَو ِءاَمّسلا يف هللا ُيِدَو
 ديد مللسإلا َرْيَغ ْعَقْبَي نَمَو)ل :لاَعَت َلاَقَو « ملْسِإلآ

 (03 يتارسع لآر

 :لاَعت َلاَق امك هالك

 تايلكلا نم ةميوقلا ججحلا ىلع ينبم فالتنخا وهف ءاهتاحيجرت يف ءاملعلاو يتافملا فالتخاو «ةيهقفلا تايعرفلا يف -

 ؛هنع يهتمو ةنتفو قاقش هفالخو ؛يهتلاو مذلا نع ىنئتسمو ةحرلا هي الو ايصال يب ةعدفلا

 َنيدل 3

 تاوامسلا كلم هل .ٌدحاو امهقلاخو امهمكاحو امهكلام 5 :دحاو ضرألاو ءامسلا ين ّلَمِقَيَع هللا نيدو :هلوق

 .ءامسلا ينو ضرألا يف دحاو هللا نيدف ؟هنيد يف كيرش هل نوكي نمف .كلملا يف كيرش هل نكي لو ءضرألاو

 [ مالسإلا نيد صتاصخ]

 اًرشب ناك ءاوس ءاًعيرشتو اًنيوكت نيدلا اذهب هل ملسم قلخلا لكف ؛مالستسالاو ةعاطلا نيد يأ :مالسإلا نيد وهو :هلوق
 هيَلإَو اًمركَو اًعْرَط ٍضْيَألاَو ٍتومَشل يف نم َمَلَْأ 5و :ىلاعت هلوقل ؛اًدامج وأ اًنابن وأ ناك اًناويح ' 'ءاّينج وأ اكلم وأ
 .(87 :نارمع لآ) 42َنوْعَجْنُي

 تسلا يف نم ُلُك نإ]# :ىلاعت هلوقل ؛ضرألاو ءامسلا يف ةدحاو يهو ؛ةقلطملا ةيدبعلا وه مالسإلا نيد اًضيأو
 مه ءامسلا ناّكسف ؛ءامسلا يفو ضرألا ين دحاو اًضيأ مالسإلا هنيدف .(4* :ميرم») (:ئاَدْبَع نيل ٍقاَع لإ ضْرألأَو
 مُهَو ٍلْوَمْلاب .ةئوقبش ال َنوُمَرْكُم ٌداَبِع لب) : ىلاعت هلوقل ؛هركذ لج هل نوملسم نوعبطم هل دابع مهو «ةكئالملا
 .(1:ميرحتلا) 4( ةَنوُرَمّؤُي ام َنوُلَعْفَيَو َمُهَرَمَأ آم هللآ َنوُصْعَي ل :ىلاعت هلوقلو 00755 :ءايبنألا» «قنوُلَتْعَي مورْمَأب

 - نمؤُي لل نمو ءاوايتخا هل ملسم وهف نمآ نم مهنمف ءرشبلا وه مهعبمج يف ٌفّرصتملاو مهُّلضفأف ضرألا َناَّكْش اَمأو

 .«اينجول :(ق) يف نر



 مالسإلا نيد صئاصنخ لدفن

 ا مط مم ممل َِدَقْلَو رْبتْلاَو ليِطْعَتلاَو ِهيِبْمَّتلاَو ِيِصْقَتلاَوَوْلُغْلا َنْيَبَوُهَو

 .هنيوكت نم هيلع ىضقي امع فارحتالاب ' هل رايتخا ال ءائيوكت ملسم وهف -
 «مالسإلا وه - نيعمجأ مهيلع هللا تاولص - نيلسرملا ديس ىلإ حونو مدآ نم نيلسرملاو ءايبنألا رئاس نيد اًضيأو

 اًضيأو .مهنيد يف مهلسرل عبت مهنأل ؛ةلاحم ال َمالسإلا نوكي نأ يغبني مهماوقأو مهمأ نيدف . .نآرقلا هيلع صن امك
 ؛نَم» ةملكف .(86 :نارمع لآ) (2:َنيِرِسَخْلأ نِم ةرخآلا ىف َوُهَو ةْنِم َلَبفُي نق ابد ملشإلا َرْيَغ عتبي نمور" رلث :ىلاعت هلوقل 0 : 5

 «ناكمو نامز ٌلكلو ؛موقو ةمأ لكل اًنيد مالسإلا نوكي نأب الإ وقتي ال هقالطإو همومعب مكحلا اذهو ؛لكلل لماشو ماع
 .هتامسو هضرأ يف ٌحاو مالسإلا هللا ند نأ نم ىعلا وه اذهو ؛ةقباسلا مسألا يف وأ نألا ءذه ين وه نم لكلو

 هّلِإ هللا لع أولوفت اَلَو مكبيِد ىف أولفت ال :
 بي ال هلدأ نإ اوذكغت الو نكح هلأ َّلَحَأآَم تدببط اوَُرحُ ال اوثما# َنيِدَلآ هيأت آل :ىلاعت هلوقلو «(0001 :ءاسلا) قل

 «محللا لكأن ال نأب ,دهزلا يف ولغلاب - نيعمجأ مهنع هللا يضر - ةباحصلا ضعب دهع املو .80 :ةدئالا) 4: َنيِدَتْعْمْل
 :لاقو ل يبلا مهبتاعف حولا اوسبلو ءاصتخالا اودارأ مهضعبو ءاراهت طفن الو ءالبل مانن الو ءءاسنلا جوزتن الو

 ..«ينم سيلف يت نع بخر نّمف ءءاسنلا جوزنأو هرطفأو موصأو ؛مانآو يلصأ ينكل ؟اذكو اذك اولاق مارقأ لاب ام»
 نو * نيا ©:نيِلصمَْل وَ :ىاعت هلوقل :ريصقتلاو ... نيب وهو :هلوق
 لَ ُلْيَو)# : :ىلاعت هلوقلو .6/ - ؛ :نوعامل) 4(ةَنوُعاَمْلَأ َنوُعَتْسَيَو

 َوْه هِلْضَف نم ةللأ مهنكا# آب َنوُلَخْبَي َنيِّلأ ٌنَيَسْي اَلَوإي :ىلاعت هلوقلو «00- ١ :نيففطلا) 4:2!نوُرِسُْي ْمُهوُنْوَو وأ مهول
 لادتعالا نيد وه لب ءّلهاستلاو ريصقتلا وه الو ٌرلغلا وه سيل مالسإلاف 01١. :نارمعلآ) 4م ٌرَش َوْه لب مهل ارْيَخ
 .ريصقتلاو ولغلا نيب

 امي فّضوي نأ بحي - هناحبس - هللاف ١ :ىروشلا) يش - ءهِلْقِيك َسْيَلإ :ىلاعت هلوقل :ليطعتلاو هيبشتلاو :هلوق

 ُعيِّسلأ وهو :للعت هلوقل [و] .انرصبك ريصبو ءانعمسك عيمس وه :لاقي الف .هيبشت ريغ نم ةميركلا هّسفن هب فصو

 كي هّلوسر :هب سانلا ٌفرعأ هب هّفصو وأ ءهّسفن هب فصو ام هنع ىفنيال نأ بحي كك هللاف 0١. :ىروشلا) # ُريِصَبْلأ

 .ليطعتلا ىلع در «ةْريِصَبْأ ْعيِمَّسلآ َوْهَو) : :هلوقو «هيبشتلا ىلع ةر (ةْئك ولفي سلط :هلوقف
 - ههلاعفأ يف روبجم ريغ دبعلاف .(085 :ةرقبل) ( ْتَبَسَتْحَأ ام اَهْيَلَعَو ْتَبَسُك اَماَهَلإِم :ىلاعت هلوقل : ردقلاو ريجلا نيبو :هلوق

 امهنع َديِحي نأ عيطتسي ال هئاضقو هللا ردقل ملستسم رفاكلا كاذ يأ ءاّئيوكت مالسإلا ىنعمل ريسفت ةلمجلا هذه
 .ءاشام لعفيو

 .حيحصلا وه (ق) نم تبثملاو ««مهلسرل نوعبتي :لصألا يف
 «هيلإ هسفن تقات نمل حاكنلا بابحتسا :ب , حاكتلا :ك يف ءاًعوفرم كلام نب سنأ نع هل ظفللاو ؛ملسم هجرخأ ©
 .(600537) :ح .حاكنلا يف بيغرتلا :ب « حاكنلا :ك يف يراخبلاو .(71050:ح



 1 نيحلا نع بتجتلاو نيدلا ىلع ةماقتسالا ءاعد

 .نيايولاَو ِنُمالاَو

 ُهّنَييَو ةَنْرَكَذ يِذَلا قَلاَخ ْنَّمِم َلاَعت هللا ىلإ اَرْبَت ُندَكَو هنِطاَيَو اًرِجا اَنااَقبْعاَو اَنْنيِد اَدَهَ
 ٍةطِلَتْخُمْلا ِءاَوْهَأْلا نم اَنَمِصْعَيَو هب ات َمِتخَيَو ءناتيإلا لع اَنَكَمكُي نَأ َلاَعَت هللا ُلَأَنَمَو

 '”نرْيَعَو ةّيِرَدَمْلاَو ةّيِرْبْخاَو ةيِمهَلاَو ِةَلِرَتْعُمْلاَو ةَمَبَْمْلاك قبرا ٍبِهاَدَمْلاَو ة هلا ِءاَرآْلاَو

 ل مهمه هوم همم مم م ل مم ََلاَلَّصلاَو َةَعْدِبْلا | َمَبَناَو َكَعاَمَجْلاَو ةَنُسلا َفَلاَخ ْنَّنِم

 قولخمو هسفن قولخم دبعلاف .(45 :تافاصلا) 4(ةَنوُلَمْعَت اَمَو ْمُكَفَلَخ يداوم :ىلاعت هلوقل [و] .هرايتخاب بساك وه لب
 ىلع ّدر ىلوألا ةيآلا يفف ٠ انيش رداقي مل قلخي مل نمف .قلخملا ىلع قوبسم ردقلاو «هلمعل الو هسفنل قلاتخ وه ال .هلاعفأ
 .بسكلا يف راتخمو قلخلا يف روبحم دبعلاف ءردقلاو و ربحا نيب مالسإلاو ءردقلا ىلع در , ةيآلا هذه يف يفو ءريجلا

 ىلع ّدر وهو :(44 :فارعألا) 4 ة!َنوُرِسَخْلآ م ل الإ هلل َرْكَم ىلاعت هلوقل :سايإلاو نيبو :هلوق
 در وهو .(80 :فسري) 4(ةنوُرِهكْلا ْوَقْل لإ هلأ ا ل قاس هوت اول قلطلا ءاجرلاو ألا
 ؛طسولاو لدعلا ةمأ ةمألاو «لادتعالا وهو «سأيلاو نمألاو .ءاجرلاو فوخلا نيب مالسإلاف .قلطملا سأيلاو فوخلا ىلع
 .(014*:ةرقبلا) يامل ْلَع َءاَدَهْش اوُنوُكَعَل اَطَنَو َةّمَأ ْمُكستْلَعَج َكِلّنُكَو# :ىلاعت هلوقل
 تامكحم نم هلك نأل ؛انداقتعاو اننيد عومجملا اذهف ءانهه ىلإ باتكلا لوأ نم مّدقت ام لك يأ :اننيد اذهف :هلوق
 . لصتم هرخخآ ىلإ هلوأ نم هدنسو ةلسلس عطقنم ريغ ءانفلس نم ثراوتملاو ءامهحيرصو ةنسلاو باتكلا
 .ناقيإلا ماتو بلقلا ناعذإب اًنطابو ,ناكرألاب لمعلاو ناسللاب رارقإلاب اًرهاظو ءاّرسو اًنلع يأ :انطابو ارهاظ :هلوق

 [ةغئازلا قرفلا نم ةءاربلا]

 .نينمآ الو نيسثآ ريغ «نيفئاخ نيجار ءاّممطو اًفوخ هللا ىلإ نيبهاذ : ... هللا ىلإ ءارب نحلو :هلوق

 [نيَحلا نع بنجتلاو ءْنيَّدلا ىلع ةماقتسالا ءاعد]

 ءارآلاو ءاوهألا نم َتّدَح ةبّرحتملا بازحألاو ةقّرفتملا قرفلا باعشنا نأ ىلإ ةراشإ : ةفلتخملا ءاوهألا نم انمصعيو :هلوق
 عارتخاو «لقنلا ىلع لقعلا ميكحتو ءيحولا نم حيحصلا لقنلا ةلباقمب ميقسلا لقعلا نم تأشن يتلا ةئيدرلا تاسايقلاو
 ىلع ةعيرشلا اولّدِبو :ةعيرشلا ىلع ٌةجح اهولعجف «نيدلا تايلكو عرشلا لوصأ ّدض ةيلقعلا لوصألا مساب لوصألا
 - ةيمهجلاو ةلزتعملاو ةلّطعملاو ةهّبشملا نم ةلطابلا قرفلا ثودح أشنم وه اذهف .ةعرتخملا مهوصأ تضنقا ام بسح

 :باتكلا خسنو ةميدقلا ةخسنلا يف(

 يفو] قّفوملا وه هللاو .ءايدرأو لالُص اندنع مهو «ةلالضلا اوفلاحو «ةعامجلاو ةئسلا اوفلاخخ نيذلا نم ... هللا لأسنو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا لصو أ[ قيفوتلاو ةمصعلا هللابو :باتكلا خسن
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 ُبآَمْلاَو ٌعِجْرَمْلا هْيَلِإَو ءٍباَوّصلاب م 1ْخَأ ُهْللاَو ءاَيِدوَأَو ُلالُص اَنَدْنِع ْمُهَو ُئاَرَب ْمُهْنِم ُنْخََو 5

 .مهنم ةعدتبملا قرفلا نم ريثكو ةيردقلاو ةيربجلاو -

 فطاوعلاو ةينامسجلا تاكرحلا نم نيقولخملا تافص قلاخلا يف اومّلسف «قلخلاب قلاخلا اوهّيش :ةهّبشملاف

 «ةدايعلل هورضح ةكئالملا نإو !هللا ذاعم .هنيع ٌتضرمو «قولخملا لثم ضارمألا هقحلي :اولاقو ,دوهيلاك «ةيناسفنلا

 .تاوفهلا نم اهريغو

 ءمهاعفأل اًقلاخ قولخملا اولعجف قلاخلل ًةّصاخلا ٍتافصلا قولخملا يف اومّلسو «قلاخلاب قولخملا اوهّبش :ةلزتعملاو

 .بئاغلا ىلع دهاشلا سايق ىلع ءاّهلإ هولعجف .حيسملا ٌبرب حيسملا اوهّبش ىراصنلاك

 .ليطعتلا اودقتعاو ءتافصلا يفن اورهظأ :ةيمهجلاو

 سكع مهو .هيف هل رايتخا ال هنوّلو هلوُط ةلزنمب مهدنع دبعلا لف نإو «لقعي ال اًدامج دبعلا اولعج :ةّيربجلاو
 يف مهضعبو «تافصلا يف مهضعب ؛قلخلا ىلع قلاخلا اوساق مهضعبو «قلاخلا ىلع قلخلا اوساق مهضعبف :ةّيردقلا

 ةقرافملا مهتسيفأب ليبسلا ءاوس نع اوَّلض مهّلكف ءكلذ سكع ىلع مهضعبو ءردقلا يفن يف مهضعب الخف «لاعفألا
 .تافارخلا هذه نم هللاب ذوعن .ةلالضلا اوفلاحو ؛ةعامجلاو ةئسلا اوفلاخف .فلسلا رائآو صوصنلا حيرصل ةفلاخملا

 «لالضلا ىلع نيّرصملا نيركتملا ةياده نم اوسئي اذإ اوناك مهنإف إف ؛الئلك# ءايبنألا ةنسل اعابتا :مهنم ءآرث نحنو :هلوق

 0 ارو نإ :2ل يبنلل ىلاعت هلوقك ؛داهشألا سوؤر ىلع مهنيد نالعإ عم مهنم نوؤربتي اوناك
 نم مضأت انف مَ د :ةقل حرت نع ىلاعت هلوقو 4 ةدارمع لا) 4 ةينوئيشل

 طم
 ” يكس فرعي( دقي هلق قرط ىبلأ ل نوت

 فلأو ةئام ثالثو نيعست ةنس «ةجحلا يذ نم نولخ تسل - سّدقتو ىلاعت - هنوعب ةيشحتلا تمت

 ىلاعت هللا ىلصو «تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو '.ةفالخلا ينابمب ةقلعتم ةلمكت هيلتو ءأاه 1

 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انالومو انديس هقلخ ريخ ىلع

 (هل رْفَغ) بيط دمحم

 دنبويد مولعلا راد ريدم

 تبسلا نيب ةللختملا ةليللا باتكلا اذه ىلع قيلعتلاو جيرختلا ّمت هتثم ضعمو همرك صلاخو هللا نم لضفب ٠(

 ماع «لوألا عيبر نم ثلخ ةليل نيرشعو ىدحإل (م 20١:١ 4) قئاقد ةعبرأو رشع ةيداحلا ةعاسلا ىلع .دحألاو

 رشع ةتسو نيفلأ ماع «رياني يناث ء(ه4159١// )7١/ ةفيرشلا ةيوبنلا ةرجحلا نم نيثالثو عبسو ةئام عبرأو فلأ

 لآلا ىللعو «نيلسرملاو ءايبنألا عبمج ىلعو «نييبنلا متاح ىلع معنأو كرابو ملسو هللا لصو ما

 .نيعباتلاو جاوزألاو بحصلاو



 ةفالخلا عوضومب ةقلعتمل لا ةلمكتلا

 ب ةامسملا

 0 ف ان نال اخس :
 2 ا 2 نع

 نمل : ايرعشأ ا 25 ١

 لش وهلا 7 نبلي 0 هةر تي اذا

 (ه 106 -5) يمساقلا بيط دمحم ئرقملا ةمالعلا مدلسإل ميكحل

 يوتونانلا مساق دمحم مامإلا دنبويد مولعلا راد ةيمالسإلا ةعماجلل سسؤملا ديفح
 ةعساو ةمحر ىلاعت هللا امهمحر

 ىقيدصلا ديشروخ دمحأ
 دقي و يد مولعلا راد ميت





 ١ اهتاياغو ةينيدلا ةسايسلاو ةفالخلا ينابم

 '”"|هئاياغو ةينيدلا ةسايسلاو ةفالخلا ينابم
 ىقبي الثل ؛ةعاطتسالا بسح لاح لك ىلع مامإلا بصن وهو ٌفالختسالا :ةفالخلا ءاضتقا نمو

 .ظفحلاو ملعلا رايعمب حلصألا ٌباختناو .ىضوف موقلا

 أولا ذإ قسوم ٍدْعَب نم ليمان ب نب الملأ لِإَرَت ْملَأ)« :ليئارسإ ينب نم ألم نع ىلاعت هلوقل :مامإلا بصن وهو :يلوق
 نم :فورعملا ىنعملاب ال عنمو ةطلس يذ :ىنعمب انه كّلَملاو .(71© :ةرقبل) لد ليس يف لع الم انل تعبأ مهل

 نَم اهّقحتسي لب «لئابقو بوعش وأ دجو بأ نع ةثاروب تسيل '' اهنإف ؛تّلغتلاو ٌربحلاو سوفنلا ىلع ًةدايسلا بلط
 .(5140 :ةرقبلا) (ْمُكصْيَلَع ُهدَفَطْصَأ» :ىلاعت هلوق ةنيرقب ؛ةنايصلاو ملعلاو ةنايدلاو نيدلا رايعمب ال حلصي

 هللا لوسر اي» :هلفي يبنلا نم ةباحصلا ٍلاؤسو 7 «ٌةَيلهاج ٌةتيِم ثام .ةعيب هقنع يف سيلو تام نّموا :ةنلع هلوقلو
1 

 *!2؟كدعب رّسؤن نَم
 ةملك .40 :ةرقبلا) (2آقه نم دُفكْلُم قْؤُي للأول :ىلاعت هلوقل ؛ثيروتلا ال باختتالا اهيفف :حلصألا باخستناو :يلوق
 مكيلع ليعُتسا نإو ءاوعيطأو اوعمسا# ::ك هلوقلو .ٍةفئاط وأ ٍةليبق وأ لام وأ بسن صيصختل اهيف لحد ال ؛ةماع «نما
 .ةيلئابقلاو بسنلا ال ةيحالصلاو حالصلا وه :باختتنالا رايعمو .باختتالا «”اهيفن 1.4[ ةييبز هسأر َنأك] «ّيشبح دبع
 ةوقو .كلملل ظفحلا ةوقو هتنايدلا عم ةسايسلاب ملعلا :ةسايسلا يف حالصلا رايعمو :ظفحلاو ملعلا رابعمب :يلوق
 - ملعْلا يف ةطلب ُهَداَرَو ْمُكَِلَع ةنفطضأ لأ ّنإإ# ::-- دواد ناسل ىلع تولاطلا يف ىلاعت هلوقل ؛ءادعألل عنملاو عافدلا

 ةفالخلا عوضوم لوح اًثحب باتكلا ٌرخآ ديزي هنأ :ةفالخلا تابثإ ثحبم يف ١0 :ص يف كلب فلؤملا نم قبس] 0:
 [(ححصم) .عفانلا ٌتحبلا كلذ ميركلا ئراقلا ىلإف ؛(حرشلاو) نتملا ةروص ىلع ةلمكتلاك
 .ةفالخلا يأ ىر

 دنع نيملسملا ةعامج ةمزالم بوجو :ب .ةرامإلا :ك يف ءاًعوفرم مف رمع نبا نع ملسم هجرخأ ثيدح نم ءزج
 .(80/7) :ح «نتفلا روهظ

 امهالك :(؟175) :ح ,«طسوألا# يف يناربطلاو .(0787) :ح «رازبلا هجرخأو «(609) :ح هل ظفللاو .دجأ هجرخأ ع
 «(طسوألا» يف يناربطلاو رازبلاو دمحأ هاور :(8404 :ح 75 ١ /5) ؛دئاوزلا عمجم» يف يمثيملا لاق .اًرصتخ
 .تاقث رازبلا لاجرو

 :ةيصعم نكت ملام مامإلل ةعاطلاو عمسلا :ب ءماكحألا :ك يف ءاعوفرم هد كلام نب سنأ نع يراخبلا هجرخأ مب
 .(593) :ح «ىلوملاو دبعلا ةمامإ :ب «ناذألا :ك ينو «07147) :ح

 .ةفالخلا يف يأ تر
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 .هللا ةاضرم ءاغتبال هبلطي نَم الإ «هيغتبي ال نم ىلإ رمألا ٌضيوفتو
 نوناقلاو «ةيوضوفلاو راشتنالا عفدل ؛حيجرتلاو ةميزعلا هيلعو .دادبتسالا عقدل ؟ىروشلا همزليو

 00 «كسمتلل ؛يعطقلا

 .عنملاو عافدلا ةوق يلإ يناثلاو ءاهروعشو ةسايسلا ملع ىلا ةراشإ لوألاف «(1407 :ةرقبلا) 6 ٌعْسِْخَآَو -

 نإف (ةاكشملا) ''”.«هيلع صرح اًدحأ الو هلأس اًدحأ لمعلا اذه ىلع يلون ال هللاو اَنإ) :2 هلوقل :هيغتبي ال نم :يلوق

 .سفنلا ضارغأ ٌةمالعو مهتلا نم َبلطلا
 ءانبألو كلملل هظفح ةوقو ءةسايسلاب هملع ةوقل ؛ة2 فسوي بلط امك :هللا ةاضرم ءاغتبال هبلطي نم الإ :يلوق

 لامكب هنوفرعي اوناك سانلاو .(06 :فسوي) 4(ٌهيِلَع ئيِفَح لإ ٌلضَرَأْلا نيآَرَخ لَع ْلَعَجأ لاَ :هيف ىلاعت هلوقل ؛كلملا

 .[ميلستلاو ةالصلا لضفأ مهيلع] '''ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا يبنلا وهو .هصالخإو هقدص

 0189 :نارمع لآ ر) 4مل ىف مهر ٌةَوإ# :ىلاعت هلوقل ؛ىروشلا همزليو :يلوق

 .0165 :نارمعلا) ( ولأ َلَع ُلكؤَتَف َتْمََع ادا :ىلاعت هلوقل :ةميزعلا هيلعو :يلوق
 نيح ةلَي يبنلا هل لاق سد ذاعم ثيدحل ؛هطئارشب داهتجالاو هقفتلا مث ةّئسلاو باتكلا وهو :يعطقلا نوناقلاو :يلوق

 «؟هللا باتك يف دجت مل نإف» :لاق .هللا باتكب يضقأ :لاق «؟ءاضق كل ضرع اذإ يضقت فيك) :اًيضاق نميلا ىلإ هلسرأ

 برضف .ولآ الو يبأر دهتجأ :لاق «؟هللا باتك يف الو ءهللا لوسر ةّنس يف دجت ل نإف» :لاق .ة#4 هللا لوسر ةّنسيف :لاق

 - (ةاكشملا) '' '.؛هللا لوسر يضري امل هللا لوسر لوسر ققو يذلا هلل دمحلا» :لاقو .هردص ٍةِكَي هللا لوسر

 ةرامإلا بلط نع يهنلا :ب «ةرامإلا :ك يف ءاعوفرم -2# يرعشألا ىسوم يبأ نع .هل ظفللاو ءملسم هجرخأ

 .0/189) :ح ةرامإلا ىلع صرحا نم هركي ام :ب ماكحألا :ك يف يراخبلاو .(51/17) :ح ءاهيلع صرحلاو

 :ىلاعت هلوق :ب «ءايبثألا ثيداحأ :ك يف] ءاًعوفرم ؛ انك رمع نبا نع يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا ين كلذ درو ١

 ٌمِتْيَو ]/ :ىلاعت هلوق :ب ءريسفتلا :ك يفو 040: كا :فسوي) « َنيِلباَسلِل

 نب تسوي ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا نبا ٌميركلا» :[(47440 :س 408 :فسوي) « َبوُقْعَي لاَ َلْعَو َكْيَلَع رُهَكَمْعِن

 .«التاظنل ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي
 :0041) :حاو (5957) :ح ىاضقلا يف يأرلا داهتجا :ب اضقلا :ك يف - هل ظفللاو - دواد وبأ هجرخأ ب

 ةمألا هتقلت هدانسإ يف فعض عم ثيدحلاو .(17171) :ح ءيضقي فيك يضاقلا :ب ؛ماكحألا :باوبأ يف يذمرتلاو

 هنأل ؛ريخلا اذه حصي ال :لاق نأب فلاخملا ضرتعا نإف :(77/1/7) «هقفتملاو هيقفلا» يف لس بيطخلا لاق .لوبقلاب

 صم لهأ نم سانأ نع» :ورمع نب ثراحلا لوق نأ باوجلاف .ليهاجم مهف ءاوّمسي مل صم لهأ نم سانأ نع ىوري
 - هباحصأ لاح نم ٌرهاظلاو .هدهزو ذاعم لمضف فرع دقو «هتاور ةرثكو ثيدحلا ةرهش ىلع لدي «ذاعم باحصأ نم
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 لل م م هم م «هركمو طشنم ىلع ةعاطلاو عمسلا موقلا ىلعو .مهسفنأ ىلع ولو لدعلاب مكحلاو

 ةعاطإ هللا ةعاطإف .(ه4 :ءاسلا) ٌخحنِم رَمأْلا ىلْوَأَو لوُسَرلآ أوُعيِطَأَو ةلدآ أوي أوْنَماَء نيل اهب
 نوناقلا وه اذهو «ةنسلاو باتكلا نم طبنتسملا مهرمأ ةعاطإ رمألا يلوأ ةعاطإو .هتنس ةعاطإ لوسرلا ةعاطإو «هباتك

 .هفلخخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي الو كش الو ةهبشل ال [و] درجملا يأرلل هيف لخد ال .هللا نم لزنملا يعطقلا

 نم نوكي اًضيأ هب مكحلاف ؛نيمختلاو ّنظلا ىلع ال «نيقيلا ىلع هانبم ناك ام الإ نوناق الف .ديمح ميكح نم ليزنت
 .نيطايشلا ساوسوف هاوس امو .بولقلا هب نئمطت ال ؛تاليختتلا

 يتلا أ نكيشَأ لع ولو هني ءآَدْهَش ٍطشيتلأب نيِمّوق أوثوك أوما َنيِدَلآ هيأت :لاعت هلوقل :لدعلاب مكحلاو :يلوق
 َبتِكْل ْمُهَعَم ٌلْْنأَو َنيِرِذَنُمَو َنيِرَجَبُم نيكل هللا َتَعَبَف ةَدِحو مَ ُساَّتلآ ناك إ# :ىلاعت هلوقلو +015 :ءاسلا) 6 و

 .(1+ ةرقبلا) (ٌةيِف اوُفلَتْخَأ اَميِف نياّثلأ َنِيَب َمُكْحَيِل ْقَحْلأِ

 ده :ةرقيلا) (ةطزيِصمْلا َكِيلاَو انّيَر َكَئاَرْفْع ًائغطُأَو انْعِيَس ًوُلَقَوإي :ىلاعت هلوقل :ةعاطلاو عمسلا موقلا ىلعو :يلوق
 5 3 7 5 ٠

 افالتخا ىريسف يدعب مكنم شعي نم هنإف ؛[اًيشبح اًدبع نإو] ةعاطلاو عمسلاو هللا ىوقتب مكيصوأ» :ِكَي يبنلا لوقلو

 '”'.ثيدحلا .«ذجاونلاب اهيلع اوّضعو ءابب اوكّسمت'''«[يدعب نم] نيدشارلا نيّيدهملا ءافلخلا ةّنسو يتّنسب مكيلعف ءاًريثك

 «ةيصعمب رّمؤُي ملام ءهركو ٌبحأ اميف ملسملا ءرملا ىلع ةعاطلاو عمسلا» :هل# يبنلا لوقل :هركمو طشنم ىلع :يلوق

 - «هّركملاو طّشنَملا يف ةعاطلاو عمسلا ىلع يي هللا لوسر انعياب» :لاق © تماصلا نب ةدابع رثألو ' '.[ثيدحلا]

 دانسإ اذهو .ذاعم نع ِمْنَغ نب نمحرلا دبع نع هاور َيَمُت نب ةدابُع نإ :ليق دقو .ٌحالصلاو ٌدهزلاو ٌةقثلاو ٌنيدلا <

 .هب اوّجتحاو هولّبقت دق ملعلا لهأ نأ ىلع ,ةقثلاب نوفورعم هلاجرو ءلصتم

 يف [84] هلوقو "ثراول ةيصو ال» :ة: هللا لوسر لوق ةحص ىلع انفقو امك ءمهدنع هتحص ىلع كلذب انفقوف

 ««عيبلا ادارتو افلاحت «ةمئاق ةعلسلاو :نمثلا يف ناعيابتملا فلتخخا اذإ» :هلوقو .«هتتيم لحلاو ؛هؤام روهطلا وه» :رحبلا

 ةفاكلا نع ةفاكلا اهتقلت امل نكل .دانسإلا ةهج نم تبثت ال ثيداحألا هذه تناك نإو ««ةلقاعلا ىلع ةيدلا» :هلوقو

 .اهل دانسإلا بلط نع مهدنع اهتحصب اونغ

 .(5701) :ح ءارازبلا دنسماو .(19) :ح ,يزورملل «ةنسلا باتك» نم ذوخأم ظفل نيتفوكعملا نيب ام 0

 :ب «ملعلا :باوبأ يف يذمرتلاو «(5707 :ح ءةنسلا موزل يف :ب ءةنسلا :ك يف - هل ظفللاو - دواد وبأ هجرحخأ

 «نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنس عابتا :ب «ةنسلا :باوبأ يف هجام نباو «(79717/5) :ح عدبلا بانتجاو ةنسلاب لخألا

 .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو .(55):ح

 - 207148 ):ح «ةيصعم نكت ملام مامإلل ةعاطلاو عمسلا :ب ءماكحألا :ك يف - هل ظفللاو - يراخبلا هجرخأ



 اهتاياغو ةينيدلا ةسايسلاو ةفالخلا ينابم ١

 .قلاخلا ةيصعمب اورمؤي مل اذإ

 فللا ةملك ءالعإو ةنتفلا عفدل هللا ليبس يف ٌداهجلاو روغثلا ٌدسو ظفحلل ٌعاطتسملا ًدادعإلا همزليو

 0 هللا ليبس يف رجابب نمل ةرجهلل ٌريسيتلاو

 ' (ملسمو يراخبلا) «ناهرب هيف هللا نم مكدنع ءاَحاَوَب اًرفك اورت نأ الإ» ٠.«هلهأ ّرمألا عزاتنال نأو <
 نإّوإ# :ىلاعت هلوقلو ' (ةاكشملا) «قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال» :لط ىبنلا ثيدحل 23 مع. 1 :يلوق
 .015 :نامقل) لإ باَنأ ْنَم َليبَس عب . ب قو زغم ايثثلا ىف امهتجاَضو ًنهفل الك أ موب قل سلام ى كرف نأ لع كاد

 هلآ ٌوُدَع وب نوُبِعرت ٍلْيَخأ ٍطاَبَر نو وف نم مثفطقمآ ام مُهَل أوُدِعَأَو)' :ىلاعت هلوقل ماطتسلا دادعأ :يلوق
 (+0 :لافنألا) ا( ةهِنَوُذ نم َنيِرَخاََو ْمُكوْدَعَو

 سيو ٌمكَهَج مومو ْمهْيَلَع ظْلْغأَو نيهفتنلاو َراَفْكلا ده ْيتلآ اَهُّيتي)» :لاعت هلوقل :يلوق
 00 :ةيوعلا) 4 ©ُريِصَمْل

 ىلع اَّلِإ نوذغ الق أه نإق هني نيِتلأ نوُحَيَو ٌةنثف نوت ال قَح ْمُهوُلتََو إي :ىلاعت هلوقل :يلوق
 03 ةرقبلا) 4 َنيِِدَطلَ

 ىف َنيِفَعْطَتْسُم انك أولاق مُكنُك َميِف أولا ْمهِْفن نأ بلال ةكيتتلا مهم يزل ن !)ه :ىلاعت هلوقل 1. :يلوق
 :ىلاعت هلوقلو «(907 :ءاسنلا) 5 انيصم تاو ةلَهَج عهوأت كلوأف هيف أوزجاقتك عبو هلأ [ ضْرَأ نكت ملأ اوْلاَق ْضْرأْل
 6 ءطءاسنلا) ك(ةَعَسَو اريك اَمْطْوُم ٍضْرَأْل ىف ذجي هلل ٍليِبَس ىف رِجاَهُي نمو

 .(49/74) :ح ,ةيصعم ريغ يف ءارمألا ةعاط بوجو :ب ؛ةرامإلا :ك يف ملسمو -
 .0/149) :حءسانلا مامإلا عيابي فيك :ب ؛ماكحألا :ك يف هل ظفللاو ءيراخبلا هجرخأ

 ءاهنوركنت اًرومأ يدعب نورتس :يَي يبنلا لوق :ب «نتفلا :ك يف - هل ظفللاو - يراخبلا هجرخأ ثيدح نم ءزج
 .(1//41) :ح ءةيصعم ريغ يف ءارمألا ةعاط بوجو :ب ةرامإلا :ك يف ملسمو )17١931(« :ح

 :ح هذ نيصح نب نارمع نع ؛ريبكلا» يف يناربطلاو ؛«1584) :ح ءاًعوفرم -# دوعسم نبا نع رازبلا هج رخأ
 «دنسملا# يف دمحأ هجرخأو .مهل ظفللاو «(7500):ح ا ناعمس نب ساونلا نع «ةنسلا حرش" يف يوغبلاو «(41)
 ند نيصح نب نارمع نعو «(7884) :ح ضد دوعسم نبا نعو ,(98١٠):ح سض يلع نع ؛هللا ةيصعم يف» :ظفلب
 ,(503050 1ع و0670:

 لاجرو :«طسوألا#و «ريبكلا» يف يناربطلاو رازبلا هاور 5 :ح 04٠17 /5) «دئاوزلا عمج) يف يمئيطلا لاق
 .(:05- غ+51/8 «ةيصعم يف ةعاطال :ب) «دئاوزلا عمجما» رظنا ءدهاوش ثيدحللو .حيحصلا لاجر رازبلا



 لقفل اهتاياغو ةينيدلا ةسايسلاو ةفالخلا ينابم

 .ةذخاؤملاو ظاقيإلل ؛ٌباستحالاو .ًةيونعم وأ تناك ًةيناكم

 فورعملاب رمألا ٌمظنو «تارشاعملاو تالماعملاو تادابعلا يف دودحلا ظفحو «نيدلا ٌةماقإ :اهُتياغو

 00 «ركذملا ةلازإل ؛تاريزعتلاو صاصقلاو دودحلا ٌةماقإو ءركتملا نع يهنلاو

 قداصلا هلوقب و يبنلا اهنيب ام :ةيونعملاو «ةقباسلا ةيشاحلا يف تضم دق ةيناكملا ةرجهلا :ةيونعم وأ تناك ةبناكم :يلوق

 .ةعيرشلا نطوم ىلإ ةعيبطلا نطوم نم لاقتنالا يأ ' ٠ .ثيدحلا (هنع هللا ىبن ام رجه نم :رجاهملاو» :قودصملا

 .مهتافامب مهذخاؤيو مهظقويو اًرامخو اليل مهبقاريو هباحصأ بسنجي كي يبنلا لمع ناك امك :باستحالاو :يلوق

 ٍفوُرْغَمْلاب ًاوُرَمَأَو ةركزلا أوكاَعَو ةوَلَصلآ أوماَكأ ٍضْرَأْلا يف ْمهنُكَم نإ َنيزذلاإ# :ىلاعت هلوقل
 041 جلا خروثألا ُةَبِمَع هلو ٌركممْلا ِنَع أَوَهَنَو

 تالماعملاو تادابعلا نم بادآلاو ننسلاو تابجاولاو ضئارفلا ظفح وه دودحلا ظفحو : ... دودحلا ظفحو :يلوق

 يف ىلاعت لاقو .؟4 :ةرقبنا) «(اهوُدَتعَت اَلَف هللأ ذوُدُح َكْلِتل :جاوزلا ةلماعم يف - هركذ لج - لاق امك «تارشاعملاو

 :ييدلا ةماقإ اهتياغو :يلوق

 ةلدأ ِعِطْي نَمَو هللا ذود َكْلِتي :ثيراوملا دودح يف ىلاعت لاقو .(107: ةرقبلا) © اهوُيَرقَت الق هلآ ُدوُدَح َكْلَيإِم :مايصلا
 08 :ءاسلا) ( 2ويظَعْلأ ئؤفْلأ َكِلَدَو ًاَهيِف َنيِدِدَح رينا اَهينَخ نِم ىرَْت ٍتَنَج ُهَلِخَدُي ههَلوُسَرَو

 041 :جحلا) ركدمْلآ ن نَع اْوَهَنَو ٍفوُرغَمْلاَب اوُرَمَأَو# :اًمنآ - هركذ لج - هلوق رم امك : ... :

 ءاهريغو :تانصحملا فذقو ءلتقلاو «ىنزلاو رمخلا برشو «ةقرسلا دحك : ... صصاصقناو دودحلا ةماقإو :يلوق
 نم ّدح ٌةماقإ» 2 هلوقلو ' "امثال ةمول هللا يف مكذخأت الو ديعبلاو بيرقلا يف هللا دودح اوميقأ» :ة هلوقل
 .(ةاكشملا) ' '.؛َّجَهَرَع هللا دالب يف دليل نيعبرأ رطم نم ٌريخ هللا دودح

 :٠ :ح مديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا :ب «ناميإلا :ك يف ني ورمع نب هللا دبع نع يراخبلا هجرخأ )1١(:

 :ح «يصاعملا نع ءاهتنالا :ب «قاقرلا :ك يفو )1484(.

 :ح ءدحلا هيلع بجي ال نم :ب «دودحلا :باوبأ يف ءاًعوفرم ه2 تماصلا نب ةدابع نع هجام نبا هجرخأ 5

 .يبهذلا هقفاوو .هححصو ,(7504) :ح ءمكاحللاو .(2950)

 ه#ذ ةريره يبأ نعو )7١079(: :ح دودحلا ةماقإ :ب .دودحلا :باوبأ يف ءاعوفرم امد رمع نبا نع هجام نبا هجرخأ ::

 :ح «هيلع افوقومو .(5404) :ح ,دحلا ةماقإ يف بيغرتلا :ب :ك يف يئاسنلاو .فالتخاب (35578) :ح ءاّعوفرم
 .(4794:4141/) :ح كادحيحصلا يف نابح نباو «(594)



 اهتاياغو ةينيدلا ةسايسلاو ةفالخلا ينابم انف

 يف ٌعيسوتلاو «نيدلا تايرورض يف ةاركإلاو «ميلعتلل دلل ميمعتلاو .تافورعملا جيورتل ؛ٌبييطتلاو ٌقفرلاو

 .(عدط) (ةرئَشْخك وأ ركْذكَي راَلعَل اني الوم ءئل الرفق ةةلل+ نوراهو ىسوملللعت هلوقل :

 :ىلاعت هلوقلو .(194 :فارعألا» 4(! َنيِلِهَجْلا ٍنَع ضرْعَأَو ٍفِزَعْلاِب زْماَو َوْفَعْلا دخل :

 يف ْمُهنواََو ْمُهَل زهفتسأو ْمُهْنَع فغأت َكِلْوَح نِم أوُصَقنَأَل ٍبْلَقْلا ظِيِلَغ اَّمَف تنك وَلَو ْمُهَل تنل هلأ نم َِمْحَو ايفل
 ٌةمحرَم تنعُي» :هلل هلوقل ؛ةلي ءايبنألا متاخ ماقم ّمتألا هجولا ىلع ةدشلاو قفرلا نيب عمجلاو .(165 :نارمع لآ) (رئألا

 1*7 (ثيدحلا) لاّتَقلا ُكوُحَّضلا انأ» :ةنلل هلوقلو ' «ةمَحلَمو

 ىفاوُهَفقَتَيل ةقياط ْمُهْنَم ِةَقْرِف لك نِم رقت الولف َةَنآُك أوُرِفنَيِل َنوُئِْؤنْلا ناك اَمَوإِي :ىلاعت هلوقل :ميلعتلل ميمعتلاو :يلوق
 .(010؟ :ةيرتلا) (2 نوُرَذَحي ْمُهّلَعَل مهتلِإ اوَْجَر اَذِإ ْمَِموَق اوُرِذدِِلَو نيل
 هلوقب «رابجإ اذهو '' .(ثيدحلا) «ملسم لك ىلع ةضبرف ملعلا بلط» :ة هلوقل :نيدلا تايرورض يف هاركإإلاو :يلوق
 وهف «قئاقحلاو لئالدلاو لئاسملاب ميلعتلا ليمكت ام .نايعألا ىلع ضرف وهو «نيدلا تايرورض ٌدح ىلإ .«ةضيرف»

 م ريس اوفا اذ هيلس مهريرضاو انيس وغلب نإ ةالصلاب مكئايبص ورث : م هلوقلو .ةافكلا ىلع ضرف

 .بيرغ ثيدح اذه : لاقو .(77 /4) اه سابع نبا 1 نع «ع ءايلوألا ةيلحا يف يناهبصألا هجرخأ ١

 «ٍراَنُكْلا َنِم مُكتولَي نيذلأ أولت أوما نيذأأ اهُيَأتَي) :ةيآ ريسفت يف «هريسفت» يف ريثك نبا مامإلا هلقن اذكه

 :(؟4 :ص) ةنامألا عامتجا ةلق :ثلاثلا لصفلا يف ؛«ةيعرشلا ةسايسلا» يف ةيميت نباو :718/) 1١[. :ةيوتلا
 .هودع ةماه لاَّتق هيلو هجو يف كوحض هنأ :ينعي :ريثك نبا مامإلا لاق امك ثيدحلا ىنعمو .ةنسلا نيواود يف هدجأ ملو
 بلط ىلع ٌثحلاو ءاملعلا لضف :ب «ةنسلا :باوبأ يف ءاًعوفرم 5# سنأ نع هجام نبا هجرخأ ثيدح نم ءزج ؛:
 يناث يف هانيورو .دارفألا يف نيهاش نبا دنع دهاش هل :(5 5٠ ص) ؛ةنسحلا دصاقملا» يف لاق .(554) :ح ؛ملعلا

 .بيرغ هنإ :نيهاش نبا لاقو «هب سنأ نع ةداتق نع ةملس نب دامح انثدح ؛دواد نب ىسوم ثيدح نم تاينوعمسلا

 ...فيعض هداتسإو ءروهشم هنتم :يقهببلا لاق هلك اذه عمو ...اًيعبات نيرشع وحن نع ىوري لب ءتاقث هلاجرو :تلق

 1١11١(. :ص) (ةرثتن ا رردلا» يف يطويسلا هنّسحو .نسحلا ةبتر هب غلبت هقرط نإ :يزملا لاقو

 رمؤي ىتم :ب ؛ةالصلا :ك يف دواد وبأو ((5789) : حج صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع «دتسملا» يف دمحأ هجرخأ (

 ةربس نع يذمرتلا هجرخأو .(78 /) «رينملا ردبلا» يف نَّقلملا نبا هحّحص .امحل ظفللاو «(540) :ح «ةالصلاب مالغلا

 .حيحص نسح ثيدح ةربس ثيدح :لاقو «(4 01) :ح «ةالصلاب يبصلا رمؤي ىتم ءاج ام :ب «ةالصلا :باوبأ يف ينهجلا



 1 اهتاياغو ةينيدلا ةسايسلاو ةفالخلا ينابم

 قل ٌةيبرتو «ةّمألا ديحوتو ةقرلا عفدل ؛هللا لبحب ماصتعالاب ٌعيظنتلاو .هتاجرد بسح جيردتلا ىلع
 .هللا قالخسأ ىلع هللا

 000 عمسلاو >؟ ةعامجلا ١- :ةينيدلا ةسايسلا لوصأ ينابم يهو ءسمح يف: يبنلا اهصّخلو

 ؛هلايعو هلهأب مث ك(ْمُكَسْفَن ]ل :لاعت هلوقل ءهسفن نم الوأ غّلبملا ئدتبي يأ :هتاجرد بسح جيردتلا ىل اع :يلوق
 مث 40514 :ءارعشلا) ” :نيرقَأْلا كتريِمغ ٌردَدَأَوي :ىلاعت هلوقل ؛هتريشعب مث 6 :ميرحتلا) كارا ْمُكيِلْهَاَوإَي :هلوقل
 قئالنملا عيمجب مث :(0 :ىروشلا) 4َهَلْوَح ْنَمَوي :ىلاعت هلوقل ؛هلوح امب مث ؛4 ّمأ َرِدنَْلإ# :ىلاعت هلوقل ؛هدلب لهأب
 يف 4 يبنلا هب لمعو .يعبطلا بيترثلا وه اذهو ١«. :ناقرفلا» 4 ةهَريِذَت َنيمَْعَل َنوُكَيِلِي :ىلاعت هلوقل ؛ملاعلا يف
 .غيلبتلاو راذنإلا

 عطاقلاف 010 :نارمع لآ) وفرق اَلَو اعيِمَج هللأ لب أوُئِصتْغَأَو :ىلاعت هلوقل :هللا لبحب ماصتعالاب ميظنتلاو :يلوق

 تحصل اوُلِمَعَو اوُنَماَء َنيِدَلأ َّنِإإم :لغ لاق امك «ةيلكشلا تاميظنتلا ال هللا لبحب ٌماصتعالا وه قرفتلاو فالتخالل
 .لمعلا هثروي ام وه بولطملا ميظنتلاف .(41:ميرم) (ئاَذُو ُنَمْحَيلأ ُمُهَل لَعْجَيَس

 قالخأب اوقّلختا :باع هلوقلو' '؛«قالخألا مراكم مّمتأل ُتنعُب امنإ» :3 هلوقل : هللا قالخأ ىلع هللأ قلخ ةيبرتو :يلوق
 ةيبرتلاب الإ عفدي الو يملا قلخلا وه مثإلا نطابو 1٠١(. :ماعنألا) 7 بهَئِطاَبَو مثلا ره اوُرَدَوإل :ىلاعت هلوقلو' شا
 .ةثعبلا تاياغو اهتاياغ نم هنأل ؛ةفالخلا ىلع همظن مزليو .«فوصتلا»ب فورعملا ناسحإلا ّنف عوضوم وهو ؛ةيكرتلاو
 هيضتقب ام بسح اًضّخلم هنومضمو ءاًعوفرم ه2 يرعشألا ثراحلا ثيدحلا : . .. سمح يف كل يبنلا اهصخو :يلوق

 هدحو هللا ةدابعب :اهب اولمعي نأ ليئارسإ ينب رمأيو اهب لمعي نأ تاملك سمخب اًيركز نب ىيحي رمأ هللا نإ» :ماقملا

 انأو» :ة85 يبنلا لاق مث .«ةنايدلا لوصأ هذهو) ««اريثك هللا ركذبو «ةقدصلابو «مايصلابو «ةالصلابو ءاًئيش هب اوكر شيال

 يف ريثك نبا هاور ' '.4هللا ليبس يف داهجلاو «ةرجه لاو ؛ةعاطلاو ءعمسلاو ؛ةعامجلا :نمب ينرمأ هللا .سمخب مكرمآ
 - 01 :ةرقبلا) ةيآلا «(ْمُكَقَلَخ ىلا مكبر اوُدْبْغَأ شاّئلآ اَهُيَأتَيإ» :ةيآ تحت (0 ريسفتا

 يمثيملا لاق .(8451) :ح ءهدنسملا» يف دمحأو «(8545) :ح ءاّعوفرم 2# ةريره يبأ نع هل ظفللاو «رازبلا هجرخأ 01
 «حيحصلا لاجر هلاجرو بمحأ هاور «قالخألا حلاص مثمأل ُتعُي امنإ ١(: 5184 :ح هال 4 /8) «دئاوزلا عمجملا يف

 .ةقث وهو «يناذولكلا هللا قزر نب دمحم ريغ ؛كلذك هلاجرو ,«قالخألا مراكم متتأل» :لاق هنأ الإ رازبلا هاورو

 .ةّئسلا نيواود نم دحأ يف هدجأ مل نكل «ةديقعلا يف نوفنصملاو ثيدحلا حارش هلقني ثيدح 5
 نسح ثيدح !ذه :لاقو :(58717) :ح ةقدصلاو مايصلاو ةالصلا لّمَم :ب «لاثمألا :باوبأ يف ءيذمرتلا هجرحخأ ©

 .بيرغ حيحص



 اهتاياغو ةينيدلا ةسايسلاو ةفالخلا ينابم 1

 .داهجلاو - ةرجحلاو ٠ ؛ ةعاطلاو . *

 نوناقلاب الإ ةعاط الو عمس الو ؛ةعاطلاو عمسلاب الإ مامإ الو .مامإلاب الإ ةعامج الو «ةعامجلاب الإ مالسإ ال هنأل <

 ةسايسلا يف ام عيمجل ةدبز سمخلا هذهف .داهجلا وأ ةرجهلاف الإو «نمألا مايقو ةنتفلا عفدب الإ نوناق الو .هللا نم يعطقلا

 عماج مالسإلاو «ةسايسلاو ةنايدلا نيب لكي يبنلا عمجف «يسايسلا نتملا يف انركذ يتلا لوصألاو ينابملا نم ةينيدلا

 .فالختسالاب اهلك هذهو «نيماقملل

 يتلا اهتايضتقمو اهراثآو اهناكرأو اهتازجأب اهليصفت اذهو «تاداقتعالا ةلسلس يف ةفالخلا ب فنصملا تبثأف

 .تاليصفتلا هذه ىضتقي ناك هنأك .فتصملا نم ةفالخلا تابثإ نمض يف لقتسم نتمب اهتركذ اذلو ءاهب الإ ةفالخلا نوكتت ال

 1 .ناعتسملا وهو «قيفوتلا هللابو

 .ةيشاحلا يف اهودجو نإ تاّلزو ءاطخخأ ىلع يعالطإب نيروكشم ءاملعلا وجرأ

 هه

 4 ١
0/4 

 مع



 هيف يواوظلا يرصلا يد ألام يرو فعم يأ مادارا
 مالكا تا

 هقيشصَتب ماش

 لاعت شا ظنح هللا تمحر خيشلا نب دعس دمحم لهس وبأ خيشلا

 تاطوطخل ١ نم رشع ىلع ةققحم ةعبط
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 :م
 | ةبتكملا نم ةخسن 1 ةخسن زمر :ن

 1 ٠ 5 م. ززم
 زألا ةبتكمل ُ | نم 1 ١ نم ىرخ 1 0 أ ةخسن :

 .هير 0 دنكسإلا ةيتكملا ةخسن

 ةتكمل ةثلاث رخأ 2 دبأ 3 ةخحسن : رصألا
 ةبن | نم

5 : 
 .ةيره كلا 5 وه



 ب ةيواحطلا ةديقعلا نتم

 عيا قتلا هَل يسع

 :ٌيِرْضِمْلا ٌيِراَحَملا ُقاَوْلا رَمْعَج وُبَأ مالشجلا ُةجَح ماتألا ْمَلَع ُهيِقَمْلا ُماَمِإلا ُحْيّملا َلاَق

 ٍتباقلا نب ٍناَمْعتلا ةفيَِح يأ للا ِءاَهَنُف ٍبَهْذَم ىلع ِةَعانُجلاَو ِهّنسلا ٍلهَأ ٍةديِقَع ِناَيِب رك اَذَه
 هللا ناو - ياَيَّشلا نحلا يب محن هلا دبع أَو ّيراَصنألا َميِجاَرنِإ نب َبوفْعَي قشوُ يبأو قولا
 َنيِمْلاَعْلا ّبَرِل ِهِب َنوُنيِدَيَو ني يذلا لوصأ ْنِم َنوُدقَتْحي امو - َنيِعَمجأ ْمهْيَلَع

 "لاقت هللا اَمُهَمْحَر ِناَروُكْدَمْلا ِناَماَمإْلا ُهاَبِحاَص َلاَق ِهيَو '- ٌةَفيِنَح وُبَأ ُماَمِإْلا ٌلاَق

 :هللا ٍقيِفْوَتب َنيِدِقَتْعُم هللا ٍديِحْوَت يف لوقت

 هَل َكيِرَك ال ٌدِجاَو هّللاَنِإ ١-

 .ُهربَخ ةلإ الو كْرِجْعُي يت اَلَو ُفْلْقِم َءْيَشاَلَو -«
 ياها الب ٌمِئاَد ِناَديْبا الب ٌميِدَق -*

 .ُديِبَي لَو قْفَياَل 3

 .ُديِرُي اَماَلِإ ْنوُكَياَلَو -ه
 . ْماَهْفَأْلا ةكرذت الو فاَمْوَأْلا ةقلْيك الا -5

 "ْانألا ُههبشْم الو

 ةئوُؤَم الب ُقِزاَر ءِةَجاَح الب ُقِلاَخ 5
 ٍِةَّنَعَم الب ّثِعاَب ةَفاََح الب ُتيِمُم 3

 ٍِهَقْلَح َلْبَق اًميِدَق تاب لَا ١

 هِتاَِص ْنِمْمُهَلْبَق ْنُحَي مل انْيَش ْمهِنْوَحِب دي مل -

 ةفينح وبأ :لاقف ؟مه نم :تلقف .مهتفلاخم عست مل «ةثالث لوق ةلأسملا يف ناك اذإ :لاق هس لبنح نب دمحأ نع يور ؛'١
 .(48417: يناعمسلل «باسنألا» رظنا) .ىلاعت هللا مهمحر ءنسحلا نب دمحمو فسوي وبأو

 ١" «مانألا ههبشي الواا :(ص)و (ك) ةخسن يفو ء«هبشي الو :(ز) ةخسن يفو .

 .هتفص نم ايلاخا :(ك) ةخسن يف ©
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 ةيواحطلا ةديقعلا نتم

 ا
 .ِراَبْلا َمْسا َداَقَتْا ةّيِرَبْلا'''هِئاَدْحِِب اَلَو هيِئاَخلا َمْسا الَفتْسا قلَلا قّلَخ ُدِنُم َسْيَل

 .قوُلْخع الو" ةّيقلاخلا ىئغَمَو َتوُئرَم الو بويول قم هل لَ
 قِلاَخلا مشا ٌّقَحَتْسا َكِلَدُك ئهِئاَيْحِل لْبَق مسالا اَدَه '”'ّقَحتْسا ْمُهاَيْحَأ اَمَدْعَب َقْؤَمْلا ين ُهَنَأ امو

 ,مهِتاَْذِإ لْبَ
 يد كو ني مي لك ىلع أب كِل
 4. ةزيصبلا غيبللا ْوْهَو ونش هلئسك

 هِيْلِعي قلل َقَلَخ
 .اًراَدفَأ ْمُهَلَرّدَقَو

 .الاَجآ ْمُهَل َبرَصَو
 .ْمُهقَلخَي ْنَأ لْبَق َنوُلِواَع ْمُهاَم َمِلَعَو''ءْمهَقَلَخ نأ َلْبَق ْمهِلاَعْمَأ نم ٌءْيَك ِهْيَلَع قْخَي مَ

 ا مه ف لما

 .هِتيِصْعَم ْنَع ْمُهاَهَكَو ِتَعاَطي ْمُهَرَمَأَو
 ُهُتئيِشَمَو هَِكيِشَمَو' 'هِتَرْذْقِب يِرْجي ِءْيَش لك 4 + 44ج كي ِ 0 7
 .ْنُكحَي ْمَلاَمَي ْمَاَمَو هنآك ْمُهَل َءاَعاَمَق هَل َءاَعاَم الإ ِداَبِعْلِل ةَكيِشَم ال

 .اَلْدَع ' (هاَقَي ْنَملتْبَيَو ُلْذخَعَو ُكاَقَي ْنَم ْلِضُيَو ءاَلْضَم ُءاَقَي ْنَم يناَعيَو ٌْمِصْحَيَو كاَقَي ْنَم يِدْهَي
 '" (هِلْذَعَو ِهِلْضَف َنَْب هِتئِيِشَم يف َنوُبَلَمتَي ْمُهلكَو)

 .«ثادحإب» :(ص) ةخسن ين ٠

 .«قلاخلا» :(ز)و (ص) ةخسن يف ١

 .«قحتسا كلذك مهئايحإ دعب» :(ك) ةخيسن يفو ««قحتسا ىتح مهايحأ» :(ز) ةخسن يف

 .اريصي) :(ز) ةخسن يفو 0١

 ١١. :ىروشلا ه

 .«مهقلخ لبق» :(ص) ةخسن يفو(0:

 .«هردقبا :(ز) ةخسن يفو "1

 .(ص)و (ك) ةخسن نم ةدايز 0:

 .لصألا نم طقاس (8)



 واب ةيواحطلا ةديقعلا نتم

 ياَدْنَاْلاَو ٍداَتْضُأْلا نَع ٍلاَعَتُم َوْهَو كل

 .ورْمَأِل َبِلاَع الو هيك تقم الو ءياضقل ٌداَراَل ل1

 57 ِّبَر ُبيِبَحَو تي ُديَسَو ماتا ْماَمَِو ِءاَيبْئَْلا متاح 0

 .ىَّوَهَو نهَف هوي َدْعَب وُ ِةَوْعَد لَو -؟
 اًيّضلاَو روُتلايَو) ىَدُهلاَو ّق لاب ُتوُْبَمْلاَو ءىرَولاِةَقاكو نخل ِةَّماَع ىلِإ ُتوُْبَمْلا َوْهَو 6
 00 ُهَقَّدَصَو هيو ِهّيبت لع ةلؤنأو هلؤق ِةيِفْيك الب اَدَب ُهْنِم لاَعَت هللا مالك نُقل نو ل

 هنأ َمَعَرَف ُهَعيَس ْنَمَق هيرَيلا مالكك قولْخَمي سَ ةقيِقَحلاِب لات هللا مالك َُنَأ اُنقْيَأَو اّفَح َكِلَذ

 :ٌلاَعَت َلاَق ُتْيَح نمَسِب '' ُةَباَدَع ُهَدَعْوَأَو كَباَعَو لاقت هللا ُهَنَد ْدَقَو نَئَح ْدَقَف ِنَمَبْلا مالك
 آإ اذنه نإ» :لاق ْنَمِلَرَقَسب َلاَعَت هللا َدَعْوَأ املك : يمرقم هيلضأت»
 قبلا لق ويم الو ءركَلا قِلاح ُلْوع هنأ

 ِراّفْكْلا ٍلْوَق ٍلْثِم ْنَعَو َيَتغا اَذَه َرَصْبَأ ْنَمَك َنَمَك ْدَقَف ِرَكَبْلا ناَعَم نم قع هللا َفَصَو ْنَمَو 1
 .رَمَبْلاَك َسْيَل ِهِتاَفِصِب لاَعت هللا َّن نأ َمِلَعَو نجلا

 18 :لاعت َلاَق ُثيَِح هانّيَر ُباَتِك هب ىطَن اَمُك يفك آو ةطاخإ يق نجلا | لأ ٌّنَح ُةيْوُرلاَو 3
 ثُةَمِلَعَو ٌلاَعَت هللا مداَرَأ اَم لع هريِسْفَتَو 14 :رِظاَن اهتز 2 0 ةَرِضاَت ديوي

 .(هنيمأو» :(ص) ةخسن يفو(')

 .(ص) ةخسن نم ةدايز 0"

 .«هدعاوتو هباذع هدعوأ» :(ز) ةخسن فو("

 55 :رثدملا

 م6 :رثدملا هد

 .اهيف تدجو امف «ةدوجوم يدنع يه ةخسن ىلإ اًيزاع «انقيأو» ةملك نيققحملا دحأ داز (>
 78 ىلا :ةمايقلا
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 ةيواحطلا ةديقعلا نتم

 ْمُهْنَع هللا ُناَوْطِر - ِهباَحْصَأ ْنَعَو ةل# هللا ٍلوُسَر ْنَع جيِجّصلا ِثبيَحلا َنِم َكِلَذ يف َءاَج اَم لكَ
 َنيِمَفَوتُم الو اَنئاَرآَب َنيِلَوَتُم َكِلَذ يف لحد ال َداَرأ اَم لع ُْريِسْفتَوهاَنْعَمَو هلاك امك َوْهَق -َنيِعَمْجأ
 ؛اَنِئاَوْعَِ

 ِهِمِلاَع ىلإ ِهْيَلَع َةَبكْشا اَم َمْلِع َدَرَو 2 ِهِلوُسَرِلَو ْل :ةيلع هلي َمْلَس نم الإ هيد يف مِلَساَم نإ

 . ماَلْسِتْسِإلاَو ميِلْمَّتلا رفع لَعاَلِإ مالنا ُمَدَق ُتْبْنَي اَلَو

 00 ا

 «بيِذْكَكلاَو ” (ِقيِدْضَقلاَو ءناَميِإْلاَو ِرْفُكْلا َنْيَب ُبَدْنَدَكَيَف ءناَميإْلا ِحيِحَصَو ةفرْعَمْلا يفاََو
 اًيَذَكُم اًدِحاَج اَلَو اَقّدَصُم انيؤم' ال هكئاَر اَكاَع هّهِئات اًسوْسَوُم راَكْنِإلَوِراَرْمإلاَو

 ليوأت نك ْذِإ مْفَِب اَهلوأَت وأ هوب مِفنِم اهيا نمل ماسلا راد ٍلْمَأل ةيؤالاب نايا حِصَي الو

 َنيَِسْرُمْلا نيد ِهْيَلَعَو ميِلْسَملا َموُرْلَو ليوأكلا كت ةّبيوُبُرلا لِإ فاضي قغت لك ليون هن ةّيؤرلا

 ُدَحَأ ”ةاتغمب َسْيَل « قي اَدْرَمْلا ِتوُعْنِب ٌتوُعْتَم ةيئاتخولا د ِتاَفِصِب فوُضْوَم - دَلَعَ لج 35 َّنِإَف

 .ةّيريلا َنِه

 ِرِئاَسُك ُتَّسلا ُتاَهِجلا ِهيِوُحَت ال ِتاَوَدَأْلاَو ِءاَضْعَأْلاَو ٍناكرَأْلاَو ِتاَياَكْلاَو ٍدوُدَخلا ِنَع هللا َلاَعَت

 .(ز)و (ك) نم ةدايز 0:

 .ىرخألا خسنلا يف طقاس «نييبنلا عئارشو# :هلوق "٠

 .اهانعم يف سيلا :(ص)و (ز) يفو ؛"

 .«تاعدبملا» :(ص) يفو ؛؟»

 ةيطخلا خسنلا يف هدجأ ملو 01١ :مجنلا) «ئُأَر اَم ُداَوُفْلا َبْدَك اَمإ» :ةيآلا تدجو تاعوبطملا ىدحإ يفو 0

 .يدنع يتلا



 لكل ةيواحطلا ةديقعلا نتم

1 

 ااا

4 

4 
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 -ها/

 هم

 هو

 ٍّح مل ا هب لات للا هَمَرْكأ يذلا ضْوحلاَ

 ٍراَيْخَأْلا يف يور امك ٌَح :ْمُهَل هللا اَهَرَخَّدا يلا ُهَع ٌةَعاَفَّشلاَو

 .قَح ديّيَرُدَو : مد ْنِم ُلاَعَت هللا ُهَدَخَأ أ يِذَلا ُقاَكيمْلاَو

 َكِلَذ يف ُداَرُي ال َةَدِحاَو ٌةلْمج مخ َراَتلا ُلْخْدَيَو َةَّنَجلا ُلُخْدَي ْنَم َدَدَع ِّلَرَي مل اَميِف لاَعَت هللا َمِلَع ْدَقَو

 .ُهْنِم ُضَقْنُي اَلَو ِدَدَعْلا

 '':ةئولعفَي مُهَنَأ مهن ملغ ايف مهلاعمأ كلتكر
 هل قِلُخ اَنِلٌمَسَيُم لك

 ميتاَوخلاِ ُلاَمْعَأْلاَو

 .هللا ءاَضَقب يِقَش َْم يِّشلاَو «للا ِءاَضَقب َدِعَس ْنَم ُديِعّسلاَو
 .ٌلَسرُم ئيئ الو برقم ُكَلَم َكِلَو لع ْمِلطَي مل هِقْلَح يف لات هلا يرحل ْلْصأَو
 َقِلَد ْنِم ِرْدحلا نك َرَدحلاَف ِناَيمُطلا ُةَجَرَدَو ِناَمْرِلا ْمَلْسَو ٍناَلذحلا ُةَعيِرَد َكِلَذ يبقَتلاَو ُقمَعَتلاَو
 :ىلاعت لَ امك ِِاَرَم ْنَعْمُهاَهَتَو نماَنأ نَع رفا َمْلِع "اهب ىَولت لاق هللا نإ هوو اكو القت

 َمُحُح در ْنَمَو هللا ٍباَتِك َمُكُح ّدَر دَقَف ؟لَعَف م َلَأَس ْنَمَق "4 - نولغلف مهب لعق انغ لئلن الا
 َنيِرِفاَكْلا َنِم ناك هللا بانك

 .مّلِلا يف نيِخِاَلا َُجَرَد يو «لاعت هللا ِءاَيلْوَأ ْنِم ُهيْلَق رَوَنُم َوْه ْنَم ِهْيَلِإ جاَتْياَم ُةَلمج اَدَهَق

 ْءاَعَداَو يلح ِدوُجْومْلا ملعلا زاكنإَ كوُقْمَم أحلا يف ٌملِعَو ُكوُجْوَم قلل يلع :ِناَمْلِع َملِعْلا نأ

 .دوُقْلَمْلا مْلعْلا بلط ِكْرَتَو يوُجْوَمْلا معلا لوبي اّلِإ كاميإلا حِصَب اَلَو ُنْفْكح ذم ٍدوُقفَمْلا لعل

 قو ذك هيفا يبو مَقلاَو جلب يؤ
 دلع نفت ينك خاج لك أ د هد لات لا هتك ميش لع مهل قلخلا عتكجا ول
 ْمَلَقْلا فَج ِهْيَلَع اوُرِدْفَي ْمَل هَنِئاَك ْنوُلَعُجَيِل هيف ٌلاَعَت هلل ةَبفكسَي ْلاَم لع ْمُهّلك قلما َعمَتْجا لَو

 ءةَماَيِقْلا عي ىلإ ُنْثكَوْهاَمِ

 .«هولعفي نأ دب الو» :ةرقفلا هذه ةدايز (ك) ةخسن يف درو :٠

 .«ىفخأ» :(ك) يف ةخسن فو :٠

 3“ :ءايبنألا مر



 ليد

 م
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 ةيواحطلا ةديقعلا نتم

 ْدَك هللا نأ َمَلْعَي نأ دْبَعْلا َلعَو ةقِطخُيِل ْنْكحَي مل َُباَصَأ اَمَو ؛ُهَييِصْيِل ْنُكحَي مل َدِبعْلا اح اَمَو

 ءُضِقا هيف َسْمَل مر امكن اًريِدْقَت هيئيشَتب َكِلكَرَّدَقَو هِقْلَح نِم ناك ِءْيَش لك يف هلع قبس
 فضْرَأَو هَتاَواَمَس يف ِهِقْلَخ ْنِم ُصِقان اَلَو ُكِناَو اَلَو هُلَوَحح اَلَو ٌيَيَقُم اّلَو ءُليِرُم اَلَو ءٌبَّقَعُم اَلَو

 '''.(اليم انَسَح الإ نوحي ال يوُكَفلاَو هيك الإ ُنوُحَي اَلَو) 8 متسو مه و

 يف اتت لاق امك" هييوازو لاقت لا دجؤتب فارغا رخل لوشأو الا دفع نم كت

 هش 03 ّقلَخَو 5٠ يِرَعْلا | ِهباَتِك

 َسنقْلا ِدَقَل '”َميِقَس بَل هيف ِرَّنلِل َرَطْحَأَو دي تقلا يلع هلا '”] َراَص ْنَمِل ُلْيَوَ

 اًيِنَأ كاَقَأ هيف َلاَق ام َداَعَو هايتك ارب ٍبْيَعْلا "ضخ يف هيو

3 
 فايوُدْقَم اًرَدَق هللأ زمَأ نو :َلاَعَك ّلاَقَو 0

 1! (هباتك يف َلاَعت هللا َنّيَب اَمك) «ٌّقَح ُيِسْرْكْلاَو ُشْرَعْلاَو

 .ةَنوُذ 7 ٍشْرَعْلا 3 رْغَتْسُم ُلَبِوَْع َوُهَو

 .هللا نيِد يف يِراَمُت اَّلَو ءهللا يف ضو اَّلَو 6

 .(ص) ةخسن نم ةدايز

 يبوبرو ينادح وب” . الص .(هتيبوبرو هللا ةينادح وب) :(ص) ةخسن ىفو بر

 7 :ناقرفلا

 78 :بازحألا 3-5

 .«ردقلا يف هلل راص» :(ص)و (ك) ةخسن يفو هز

 .«اميقتسم) :(ز) ةخسن يفو (:ر

 .«صحف) :(ص) ةخسن يفو

 .(ك)و (ز) ةخسن نم ةدايز ١
 .اهقوف امف ءيش لكبل :(ز) يفو .«هقوف ءيش لكب طيبا :(ك) ينو .«هقوف امو» :(ص) ةخسن يفو هر



 لذي ةيواحطلا ةديقعلا نئم
 لا ٌحوُرلا هب لَو «َيلاَعْلا بَ مالك هنأ دَهَْدَو '''يآْرقْلا يف يف ُلِداَجت اَلَو -“ 3

 .َنيِعَمْجَأ ِهِبْحَصَو هلآ لَعو َمَّلَسَو ِهْيَلَع هللا ّلَص هدم

 َنيِقوْلُخَمْلا مالك ْنِم ٌةْيَش ِهيِواَسْي ال َلاَعَت هللا ْماَلكَو ١

 ”:نآرفْلا ٍقْلَحب ُلوُقَت اَلَو 6

 .قيِملْسُمْلا َةَعاَمَع ُفِلاَحخ اَلَو 7

 ""(ةلجقلع ملاَم بنكي ليلا يلف نم احرف الو 3
 ٠١ (نلَع وَ نَأ) نيؤْلا نم نينيخللل وزو هلع نمل بند "الشإلا َعَم ٌرَْي ٌرطَي ال :لوقت الو ا

 .ْمُهظَنَفُت اَلَو هنأ فاو «ةهتيسثل زهفتنُو هنا ْمُهل دهن الو هيلع نمت الو
 ةلْبِْلا ٍلهَأ هُهتْيَب ّقَخلا ُليِبَسَو َقّليْلا نَع ٍناَلْقْنَي ُشاَيِإْلاَو ُنْمَأْلاَو كف

 . هيف ُهَلَكْدَأ ام ٍدوُحُحب اَّلِإ ناميإْلا نم ُدْبَعْلا ُجْرْخَي اَلَو الا

 ”اناتجلاب ْقيِدْصَعلاَو ٍناَمّللاِبُراَرِْإْلا َوُه َناَميِلاَو 8
 .قَح ُهَلُك :ناَيبْلاَو عْرَشلا نِم هلا لوو نع عصام عبو نآزفلا ف لاغت هلا لوْ ام َميِج

 ىَوَهْلا ِةَفلاَكُتَو ىَوْقَكلاَو ”(ةّقيِقحلاب) ْمُهَتْيَب ُلْضاَقَكلاَو ٌكاَوَس ِهِلْصَأ يف ُهْلْهَأَو ٌِحاَو ُناَميِهلاَو -

 ”!(ىؤألا ةَمرالُمَو
 .نآْرُملِل ْمُهُعَبْتَأَ مهحَوظَأ '”(هطلا دنع) مهمرْكأو «نتختلا يلو هلك نومْؤنْلاَ 35

 قيما دَيَس َُمَلَعف نيب

 نم هلعلو ««تاوصألاو فورحلا سنج نم وأ ثداح قولخم هنأب نآرقلا يف لداجن ال# :(ص) ةخسن يف عقو
 .خسانلا تافاضإ

 .«نآرقلا هقلخب» :(ز) ةخسن يفو

 . لصألا نم طقاس

 .«ناميإلا» :(ك)و (ز) ةخسن يفو ؛::

 (دجأ) . باتكلا خسن نم ذوخأم نيسوقلا نيب ام ١>
 .يدنع يتلا ةيطخلا خسنلا يف هدجأ مو «اهتنحرب ةنجلا مهلخديو# ةدايز ةعوبطملا خسنلا ضعب يف تيأر ١-:

 .«نانجلاب ةفرعملا هقيدصتو» :(ز)و (ك) ةخسن يف
 .(ز)و (ص) ةخسن نم ةدايز 0

 .(ص) ةخسن نم ةدايز ٠ .(ص) ةخسن نم ةدايز (ةر
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 هِرْيَخ ِرَدَْلاَو ِتْوَمْلا َدْعَب ِتْعَبلاَو رجلا مْويلاَو هِلْسُوَو هيِكَو هيَكِئاَلَمَو هللاب ُناَميإلا َوُه :كاميِإلاَو
 .َلاَعت هللا َنِم ُِرْمَو ِوْلُحَوهٌَرَشَو

 هب اوُؤاَج ام لع ْمُهَّلك ْمُهُفّدَصْنَو ِكِلْسُر ْن ْدِم ِدَحَأ ّنْيَب ُقّوَقْن اَلَو دلك َكِلدب َنوُِمْؤُم ُن و +

 «َنيبِئاَت ! اوُنوُحَيْمَل ْنإَو «َنوُدَحَوُم ْمُهَو اوُناَم اذِإ «َنوُدْْخَي الر اّنلا يف . تحن مَ نم رئاتكلا لفأَو -مغ

 دِلْضَفِب ّمُهْنَع اَمَعَو ْمُهَل َرَمَْع َءاَش ْنِ ءميكشو هيي يف مو َنييِمْؤُم َنيِفِراَع ةللا اوُقَل ْنَأ َدْعَب

 ْنِإَو ' “4 :آقي نتل َكِلَّذ نوذ ان ْرِفْغَيَو .هب كَرْفُي نأ ْرِفغَي ال هللأ َّنِإو هباتك يف ُلَبِوَرَغ هللا َلاَق اَمْك

 ديَعاَط لْهُأ ْنِم َنِعِفاَّشلا ِةَعاَمَقَو هيمي اَهْنِم ْمُهْجِرح َّمُث كذَعِب "نها ترا تع هذ َءاَش
 "دج ىلإ ُْهفعْبَي

 ْنِم اوُباَخ َنيِدَّلا هيرست ٍلْهَأك نْيراَدلا يف ْمُهلَعِخي ْمَلَو ”؛هيقِرْعَم ٍلْهَأ َلْوَم لاقت هللا نأ قلد -_

 .هتيالو نم اوُاَتَيْملَو هيا

 هب كالت نَح مالئجأ اَنُكَسَم ءهِلْهَأَو م مالشإلا َنَواَي مهلا 43

 .ْمُهْنِم تام ْنَم َلَعَو َلْبقْلا ٍلْمَأ ْنِم م ِرِجاَفَو رب ْلُك َفْلَخ ًءاَلَّصلا ىَرََو ماا

 ْمُهْنِم ْرَهْظَي ْمَلاَم ءِقاَقِنب الو ٍكْرِشِب اَلَو رْفْب ْمِهْيَلَع ُدَهْفْف الو هًرات الو ٌةَنَج ْمُهْنِم اًدَحُأ لِي اَلَو 4

 ر اقلاعت هللا لِ | مُهَرِئاَرَسْرْدَكَو «َكِلَذ ْنِم ٌءْيَش
 © ِدَّمَحح ِةَّمَأ ْنِم ٍدَح أ َلَع فْيَّسلا ىَرَئ اَلَو م3

 ْنِم اَدَي ٌعرْتَت اَلَو ' قلم دعأ لع رشات .ءاوراج إو انِر ,وُمأ ِةاَلْوَو ايَمِبَأ َلَع َجوُرُخلا ا ىَرَت اَلَو

 الشاب لغو يصب اوُوُمأَي مل اَم كضيف نوع هللا ةَعاَط نم ْمهََعَظ ىو ءمهيَعاط
 ِةقاَعمْلاَو "جاجا

 .44 :ءاستلا نب

 . (مهتايانجا :(ز) ةخسن يفو د

 .(ص)و (ك) نم طقاس ؛هتنج ىلإ مهنعبي مث» ىلإ «مهبذع ءاش نإوا :هلوق

 .«(هتعاط لهأ» :(ز) ةخسن يفو نر

 .«مهيلع وعدن الو» :(ص)و (ز)و (ك) ةخسن يفو

 .لصألا ريغ يف طقاس «حاجنلاو» ةملك تر



 ©” (َةَقْدُمْلاَو َفاَلِخاَو َدوُدُّحلا ُبيَكْجَكَو) ةَعاَمْجْاَو

3 

 و

3 

 مه

4 

 ىلا

4 

 ا

 ٍةئاَيخلاَو رولا َلْهَأ ضِبْدَو ِئاَمأْلاَو ِلْدَعْلا لأ ُبحَو
 "”'.(ةئّلع اَْيَلَع ةبتشا ايف «ُمَلْعَأ هللا» :ُلوُقتَو)
 ركَأْلا يف ءاج انك ضحلاَو ةرقشلا ياقحلا لع عنشلا ىَرَتَو

 "!((ةَعاّسلا ماَيِق َلإ) ْمِحِرِجاَقَو ْمِحَرَب يِمِلْسُمْلا ِةّنَْأ ْنِمِرْمأْلا يلوأ َعَم م ِناَيِضاَم ٍناَضْرَفُداَهاَوُححلاَو

 .اًمُهْضْفْنَي الو ٌءْيَش اَمُهْلِطبُي ال

 ِضْبَقب ٍلكوْمْلا ٍتْوَمْلا ِكَلَمِ ْنِهْؤْنَو .َنيِظِفاَح اَنْيَلَع '*مُهَلَعَج ْدَق هللا َّنأَو «نيبتاكلا ماَركْلاِب ُنمْؤتَو

 هر ىف ِتّيَمْلِلريجصتو ركذ لاوس اله هل ناك ْنَمِل '(هييِعَتَو) ِرْبَقْلا ِباَدَعِيَو َنِمَلاَعْلا ٍحاَوْرَأ

 هللا ُناَوْضِر هياَحْصَأ ْنَعَو هللا ٍلوُسَر ْنَع ْراَبْخَأْلا هب ُتَءاَج اَم لع هبت هِيَ ِهّيَر ْنَع

 0 نجلا 0

 ا ةلر“ ةييشتلاو ةعالاو يلا رخل اب تيما لامع هب نو هياريبلا و هطاَرصلاَو

 ٍناَديِبَت اَّلَو اَدَبَأ ٍناَيتْفَت ال ءناَتَقوُنَْع

 ْنَمَو ُْنِم اَلْضَف ُهَلَخْدَأ لا ىلإ ْمُهْنِم َءاَع ْنَمَف هاله اَمُهَل َقَلَكَو ناَتلاَو هج قّلَح َلاَعَت ةللا َّنَِو
 ُهْنِم اُلْدَع ُهَلَخْدَأ راَكلا ىلإ ْمُهْنِم َءاَ

 .لصأللا نم طقاس ب

 .لصألا نم طقاس جر

 .لصألا نم طقاس ©:

 .«امهلعجا :(ز) ةخسن يف

 .(ص) ةخسن نم ةدايز هز

 .«نارينلا») :(ز) ةخسن يف تر

 نيققحملا ضعب دازو ءلصألا ريغ يف دجوي ال «ةيصعملاو ةعاطلاو رشلاو ريخلا نم نينمؤملا لامعأ هب نزوي" :هلوق

 .يدنع يتلا ةيطخلا خسنلا يف هدجأ ملو ؛«ةمايقلا موي مهؤايحإو داسجألا رشح وه :ثعبلاو) ةلمج



 ةيواحطلا ةديقعلا نتم

 .ل قلحل ام ىلإ ٌراَصَو نم عرف دق امِل لمعي لكَ
 ِداَِْلا لع نادم ُرَشلاَوُرْيخاَو
 َعَم نوُححت هب ُقوُلْخَمْلا فَصوُي نوي ال يِدَّلا قيِفْوَتلا ونت نم للا اهي بي يلا ٌةَعاظتْسالاَو

 اًهيو ءلغفْلا لبق يهق تالآلا ةَماََسَو ''"نُكحَتكلاَو عملا ةَحّصلا ةّمج ْنِم هايم امو ِلْعِفْلا
 "1! «ايعدو الإ انفن دلل فلي الم :لاعك لاق امك َوْعَو باطلا قلعت
 ٍداَبِمْلا نِم بْسْكَو هللا ٍقْلَكي يه ٍداَبِعْلا ُلاَعْفَأَو

 ٌلْوَح اَل:ِلْوَق ريف لِصاَح َوْهَو مهلك اَماّلِإ نوُفيُِي الو «ةتوُقبِطُي امال ىلاَعَت هللا ْمُهْفْلَكُي مل
 ”ايذلا ةئوَُتب الإ هللا ةَيِصْعَم ْنَع رح ةكَرَح الو َلوَح الو ةلبج ال :لوُقَت .هللب الإ وف اَلَو
 .هللا ٍقيِفؤَياّلِإ اَهّْيَلَع ٍتاَبَلاَو هللا ةَغاط ٍةَماَقإ لع ِدَحَأِ

 وق اَلَو

 + هش

 .وِرَدَقَو ِهِئاَضَقَو ِهِْلِعَو لاعَت هللا ةَعيِشَمِب يِرْخي ِءْيَك لكَ
 .اهلُك ليلا ُْفاََق َبَلَعَو هَهَّلُك ِتاَئيِشَمْلا ُهتئيِشَم ْتَبَلَع

 دم ْمِهَتَقَدَصَو ٍتاَوْمَأْلل ءايخأْلا ِءاَعُد ِقَر

 .ِتاَجاَحْلا يِضْقَيَو ِتاَوَعَدلا ٌبيِجَتْسَي لاَ ُهللاَو

 نم َنآكو َرفَح ْدَقَهنْبَع ةقرط هللا ٍنَع ىقفتما ِنَمَو هِيْيَع ةقزط لاعت هللا نع” ىفتنمإ الو
 ' ناَرْسُخلا ٍلْهَأ

 .«نيكمتلا» :(ص)و (ك) ةخسن يفو ١

 785 :ةرقبلا

 .(هللا ةمصعب الإ» :(ص)و 2 يو هكر

 .(ز) ةخسن نم ةدايز

 58 :ءايبنألا ب

 .«ىنغالو) :(ز)و (ك) ةخسن يفو تر

 .؟ميحجلا لهأ» :(ز) ةخسن يفو كر



 /1١4 ةيواحطلا ةديقعلا نتم

 .ىَرَوْلا َنِم ٍدَحأَك ال ءىَضْرَيَو ٌبَضْعَي هللا َّنِإَو -
 1 م

 ج هللا ٍلوُسَي َباَحْصَأ ٍبِجحخَو ١-

 وأ ةل# هللا ٍلوُسَو َدْعَب ةقالْلا ُتبُْنَو

 دلظ: هللا ُلوُسَر ْمُهاَنَس يذلا ٌةَرَعَعْلا َّنِإَو -»

 هللا ٍلوُسَر ٍباَحْصأ يف َلْوقْلا َنَمْحَأ ْنَمَو 7

 ْنَم ُضِفْبُنَو ْمُهْنِم ٍدَحَأ ْنِم أريتت الو ْمُهْنِم ٍدَحَأ ٌبُح يف ظرْفُن اَّلَو ©
 دو و ارعك مهصغبو انانحسإ اميإ انيذ مهبح ىرنو .مهرت ذن رع ١ ٍريعيو ؛مهصعبي اًقاَقِن اًقاقْشَم ام ءدصْعُنم اي ١ سوك | معشر رلعس ُْهْيُكْدَت اَلرْيَخلا 5

 هام 2 قس

 .اًناّيَعطَو

 ههّمَأْلا عيبج لع اًميِدْفَتَو اًليِضْفَت ؛
 الخلا ْمُهَو -ف» بِلا يبأ نب ََعِل ّمُك -* َناّمَع نْب َناَْفعِل ّمُك + ٍباَطَحلا ٍنْب َرَمْعِل م

 .َنوُلَْي هب اوثاكو قحلاي اوصَق َنيِّلا هنوُبَِمْلاُةمَِْلاَو َنوُدِشاَلا
 خل دهك انك ِةنَجلاب ْمُهَل دَيشَك '"'1هئجلا ْمُهَرنَبو]

 ُديِعَسَو ُدْهَسَو َُْبلاَو ُفَحْلطَو هنَعَو ُناَمْفْعَو ُنَمْعَو رحب وأ :ْمهَو وحلا لَكَ
 .َنيِعَمجأ ْمُهْنَع هللا َيِضَر َمَأْلا دِذَه '''ُنيِمأَوْهَو ءجاّرجلا ْنْب ةدْيَبْعوُبَأَو ِفْوَع ُنْب ِنَمْحَيلا ُدْبَعَو هقع ول عده

 هللا ُلوُسَر دييج

 .ٍقاَفكلا َنِم رب ْدَقَ ِهِئَيرُدَو ِهِجاَوْرَأَو

 رظَكلاَو ِهْقِفْلا ٍلْهَأَو رئَأْلاَو ”رْيَخلا ٍلْهَأ نِم ْمُهَدْعَي ْنَمَو َنيِعباَتلاَو َنيِحاَّصلا َنِم فَلا ُءاَمَلْعَو ١-

 اَيبْئَألا نِم ٍدَحَُأ لع ِءايلوَأْلا َنِم اًدَحَأ ُلَضَفْن اَلَو

 .ٍليبّسلا ِرْيَغ لع وهف هوشب ْمهَركَد نَمَو «لييَجْلاب الإ َنوُركْدْي ا
 صدأ .ءاَيلْوَألا عيبج ْنِم ْلَضْفَأ ٌدِحاَو يَ :لوُقكَو نا

 .هتئاور ْنِم ٍتاَققلا نع '؟ٌعَصَو ؛مِهِتاَماَرَك نم ءاَج ام ْنمْؤْنَو 5
00 
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 امو ةنسلاو بانك + انيش يردي نم دقَمَأْلا عاَمْجِإَو ِةَنِّسلاَو باتكلا ٍفاَلِخي اَنْيَش يِعّدَي ْنَم اَلَو -6٠؟

 ْنِم يْمَّشلا ِعوُلطيَو .ءاَمّسلا َنِم ل: ىَسيِع ُلوُرَْو ِلاَجّدلا ٌجوُرُخ اَهْنِم ءِةَعاَّسلا ٍطاَرْشأُنْؤْنَو

 ءاًهِعِضْوَم ْنِم ِضْرَْلا ةَّباَد حوُرُخَو اَهِبِرْغَم
 اًفاَيَع اَلَو انِمك ُقَدَصُن الو

 .(ص) ةخسن نم ةدايز 0١(

 .«ءانمأ مهولا :(ص) ةخسن يفو 0

 .(ريخلا» :(ز)و (ص) ةخسن يفو 5:

 .«؟حص اميو# :(ز) ةخسن يفو



 .ناذقت اني نو ةقزفلاو ءاّياَو وص اَنَح عاما ىو ا

 :ُلاَعَت لو 3

 .نياَيولاَو ٍنْمألاَو َِدَقْلاَوِربخلاَو ءِليِطْعَتلاَو ِهيِبْهَتلاَو ِريِصْفكلاَو وللا َنْيَبَوْهَو

 ُفاَتَيَيَو ُءاَنْرَكَذ يلا َفَلاَخ ْنَئِم ُلاَعَت هللا َلِإ أت ُنْغَو و ءاّنِطاَبَو اًرِهاَط اَنْداَقِتْعاَو اَتُنيِد اَذَهَف

 الو ٍةطِلقْخسلا ِءاَوْهَْلا َنِم انَمِصْعَيَو هب اتل َمِتَْيَو ءناتيإلا لع اَنَعَبتُي ْنَأ كاع هللا ُلأسَمَو

 نم مِهربَغَ ةيِرَدَفْلاَو ةّيِرْبَجاَو ةّيِمْهْخ مج ٍةلرَُْمْلاَو ةَهَيَشُمْلاك قئيويلا ٍبِهاَدَمْلَو ِةقَرََتمْلا

 .ءاَبِدرَأَو ُلاَّلَص اََدْنِع ْمُهَو كارب ْمُهْنِم ْندَكَو كَلاَلَضلاَو َةَعْدبْلا َعَب ياو َداَو هَهَعاَمْجْلاَو َهَنُِّسلا َفَلاَخ

 ُبآَمْلاَو ٌعِجْرَمْلا ِهْيَ إو هباَوّصلاب ُمَلْعَأ هلل لا

 19 :نارمع لآ

 م0 :نارمع لآ .+

 33 :ةدئاملا



 هدد عجارملا سرهف

 عا رملا س رهف

)0( 

 .دادغب ديدجلا قرشلا ةبتكم «لولغز ينويسب ديعسلا دسحم :ت .يونكلل :ةعوضوملا رابخألا يف ةعوفرملا راثآلا .
 .توريب «ةديدجلا قافآلا راد ءركاش دمحم دمحأ خيشلا :ت :يرهاظلا مزح نبال :ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا ال

 .ه550١ ؛توريب بتكلا ملاع ءيرميصلل :هباحصأو ةفينح يبأ رابخأ .

 ةعبطلا ءرصم ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا ءيغارملا ىفطصم زيزعلا دبع :ت «يدادغبلا عيكو ظفاحلل :ةاضقلا رابخأ

 م1941 -ه1537 «ىلوألا

 .م0١١1 - ه١ 4177 :ةرهاقلا ,ثيدحلا راد ,رماع نب هللا دبع :ت ؛يقهيبلل :تافصلاو ءامسألا 8

 .م7 ٠01 - ه١ 47 ؟ لوألا ةعبطلا «ةروصنملا «ءافولا راد :بلطملا دبع يزوف تعفر د :ت «يعفاشلا مامإلل :مأل

 «ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا .فاقوألا ةرازو ءىشبح نسح د :ت «ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل :رمغلا ءابنإ

 ْ .م1948-ه1 419 ؛ةرهاقلا

 تاعوبطملا بتكم «ةدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا :ت ءربلا دبع نبا مامإلل :ءاهقفلا ةثالثلا ةمئألا لئاضف يف ءاقتنالا "*

 .ما1991/ - ه١ 511 بلح «ةيمالسإلا

 نب دهاز دمحم :قيلعتو حرش «يزوجلا نبا طبس رفظلا بأ ثدحملل :حيحصلا بهذملل حيجرتلاو راصتنالا *

 .م1446 - ها416١ .ةرهاقلا «ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا .يرثوكلا نسحلا

 .م194/ - ه50/8١ «توريب ,نانجلا راد ءيدورابلا رمع هللا دبع :قيلعتو ميدقت «ناعمسلل :باسنألا

 اس

 .م1991/ - ه١ 4117 «ةزيج رجه راد «يكرتلا نسحملا دبع نب هللا دبع :ت ءريثك نبا مامإلل :ةياهنلاو ةيادبلا
 نب هللا دبعو «طيغلا وبأ :ت «نقلملا نبال :ريبكلا حرشلا يف ةعقاولا راثآلاو ثيداحألا جيرخت يف رينملا ردبلا "

 م4١٠1 - ه١ 476 «ىلوألا ةعبطلا .ضايرلا «عيزوتلاو رشنلل ةرجهلا راد ءلامك نب رسايو ؛ناميلس

 .ثارتلل نايرلا راد .يوونلل :نيفراعلا ناتسب .

 .م 15٠٠١ -ه ١47١ «نانبل .توريب - ةيملعلا بتكلا راد :ةيادهلا حرش ةيانبلا

 ات (ت)

 .م149/ - ه١ 418 «ضايرلا - يعيمصلا راد ؛ناديحلا ميهاربإ نب دمحم :ت «يراخبلا مامإلل :طسوألا خيراتلا
 .ةزيج «يبرعلا ركفلا راد :ةيمالسإلا بهاذملا خيرات

 «ىلوألا ةعبطلا «ضايرلا - ةمصاعلا راد .دمحلا ناميلس دمحأ هللا دبع د :ت :مهتايفوو ءاملعلا دلوم خيرات

 ه٠



 عجارملا سرهف لحل

 - ه5416١ «عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ءيورمعلا ةمارغ نب ورمع :ت ءركاسع نبال :قشمد خيرات

 م0

 .ه5419١ «توريب :ةيملعلا بتكلا راد ,يبهذلا مامإلل :ظافحلا ةركذت

 «ىلوألا ةعبطلا «رشنلل ةبيط راد «ةمالس دمحم يماس :ت ءريثك نبا نيدلا دامع ظفاحلل :ريثك نبا ريسفت

 .م1944- ه1

 «شرحلا ملسم ناميلس - ةيريمض ةعمج نامثع - رمنلا هللا دبع دمحم :ت «يوغبلا ةنسلا يبحمل :يوغبلا ريسفت

 .م1991/ - ه١ 511/ «ىلوألا ةعبطلا هرشنلل ةبيط راد

 ةعبطلا «توريب - بيطلا ملكلا راد :يويدب يلع فسوي :ت ءيفسدلا مامإلل :(ليزنتلا كرادم) يفسنلا ريسفت

 .ما9946- ه1 414 «ىلوألا

 راد ؛ةمامي نسح دنسلا دبع روتكدلا عم نواعتلاب يكرتلا نسحملا دبع نب هللا دبع روتكدلا :ت :يربطلا ريسفت

 .م 001 - ه1475 «ىلوألا ةعبطلا ءرشنلاو ةعابطلل رجه

 دّيرح لآ زيزعلا دبع نب هللا دبع نب دعَس :ناديحللا دمح نب هللا دبع :ت «نقلملا نبال :يبهذلا كاردتسا صيخلت
 .ها١1411١ لوألا ةعبطلا ,ةيدوعسلا - ضايرلا .ةمصاعلا راد

 «ىلوألا ةعبطلا ؛ةيدوعسلا - ةديرب هرشنلل نايلعلا راد «شيودلا هللا دبع :ينابلألا هفّعض ام ةيوقتل ئراقلا هيبنت

 .م1140-ه0

 - ه٠5١ «ىلوألا ةعبطلا «توريب - ةلاسرلا ةسسؤم .فورعم داوع راشب د :ت «يزملل :لامكلا بيذب#

 .م1

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد :يوونلا نيدلا يبحمل :تاغللاو ءامسألا بيذبت

 ةعبطلا ءضايرلا - يعفاشلا مامإلا ةبتكم ؛يوانملا فوؤرلا دبع نيدلا نيز خيشلل :ريغصلا عماجلا حرشب ريسيتلا

 .ماه44 - ه١ 5١4 ةئلاثلا

 .ه١ 514 «يثتارك «ةيمالسإلا مولعلاو نآرقلا ةرادإ ءيطويسلا نيدلا لالج خيشلل :ةفيحصلا ضييبت

 20ج

 .يثتارك هناخ بتك دمحم ريم ,يفنحلا يشرقلا رداقلا دبع نيذلا يبحم دمحم يبأل :ةئيضملا رهاوجلا

 نواعتلاب «ياولحلا ةبتكم «طوؤنرألا رداقلا دبع :ت :يرزجلا ريثألا نبا مامإلل :لوسرلا ثيداحأ ين لوصألا عماج

 .م1979 - ه114 «حالملا ةعبطمو نايبلا راد ةبتكم عم

 ةيبرعلا ةكلمملا ءيزوجلا نبا راد «يريهزلا لابشألا يبأ :ت ءربلا دبع نبا مامإلل :هلضفو ملعلا نابب عماج
 .م1994 - ه١4١ 5 «ىلوألا ةعبطلا «ةيدوعسلا
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 20ج

 م1984 - ه1509 «توريب - ةيملعلا بتكلا راد ,يناهفصألا ظفاحلل :ءايلوألا ةيلح .

 .ىلوألا ةعبطلا «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ءيطويسلا نيدلا لال :ةرهاقلاو رصم خيرات يف ةرضاحملا نسح "

 م1910 هال

 «ىلوألا ةعبطلا ؛ندرألا َناَّمَع ءرامع راد «يراصنألا ليعامسإ :قيلعت ؛يكملا ينانكلا زيزعلا دبع مامإلل :ةديحلا .

 ماكل -ه

2 

 .يثتارك - فراعملا ةرادإ ءينامثعلا عيفش دمحم يتفملا خيشلل :ةوبنلا متخ .

 .دنبويد «داحتالا ةبتكم .يندملا يفإ قشاع خيشلا :ت «يمثيملا رجح نبال :ناسحلا تاريخلا "

 كل

 ؛ىلوألا ةعبطلا «توريب - ةيملعلا بتكلا راد «ميهاربإ ليلخ معنملا دبع :ت .يفكصحلا نيدلا ءالعل :راتخملا ردلا .

 م1027 ها 61

 - تابتكملا نوؤش ةدامع «غابصلا يفطل نب دمحم روتكدلا :ت «يطويسلل :ةرهتشملا ثيداحألا يف ةرثتنملا رردلا .
 .ضايرلا .دوعس كلملا ةعماج

 ىلوألا ةعبطلا «ثارتلل نايرلا رادو - ةيملعلا بتكلا راد .يجعلق يطعملا دبع :ت ؛يقهيبلل :ةوبنلا لئالد "
 1 5006 ١

 ه١ 579 «ىلوألا ةعبطلا .تيوكلا ء«سارغ ةبتكم «يلامكلا فوؤرلا دبع د :ت «يقهيبلا مامإلل :ريبكلا تاوعدلا .

 م1014

2 

 .م1948 - ه١ 500 ىلوألا ةعبطلا .تيوكلا ؛ةيفلسلا رادلا ردبلا ردب :ت ؛يمرادلا مامإلل :ةيمهجلا ىلع درلا .
 - ه1519 «ةثلاثلا ةعبطلا ,نانبل ءتوربب ؛ةلاسرلا ةسسؤم «طوؤنرألا بيعش :ت «يوونلل :نيحلاصلا ضاير
 .م148

 2س

 - ه١147١ «ىلوألا ةعبطلا .توريب - ةلاسرلا ةسسؤم «يبلش معتملا دبع نسح :ت «يئاسنلل :ىربكلا نئسلا

 مك

 .م86١١1- ه1179١ «ضايرلا مالسلا راد «ةتسلا بتكلا ةعوسوم ةخسن :دواد يبأ مامإلا ننس
 .م8١1- ه419١ ؛ضايرلا ,مالسلا راد ؛ةتسلا بتكلا ةعوسوم ةخسن :يذمرتلا مامإلا ننس
 .م8١٠5-ه1 579 «ضايرلا ,مالسلا راد «ةتسلا بتكلا ةعوسوم ةخسن :يئاسنلا مامإلا ننس



 عجارملا سرهف 1

 .م١5 ١8 - ه١ 574 ؛ضايرلا ءمالسلا راد ؛ةتسلا بتكلا ةعوسوم ةخسن :هجام نبا مامإلا نئس

 -50١4. ه455١ «توريب :ةلاسرلا ةسسؤم :ينطقرادلا مامإلا ننس 5"

 هقئلاثلا ةعبطلا .ةلاسرلا ةسسؤم «طوؤنرألا بيعش خيشلا فارشإب نيققحملا نم ةعومجم :ت :ءالبنلا مالعأ ريس 0"

 .م1986- ه6

 شم

 - قشمد «ريثك نبا راد ؛طوؤنرألا دومحم :ت .دامعلا نبا نيدلا باهشل :بهذ نَم رابخأ يف بهذلا تارذش

 .م19/87- ه١ 405 «ىلوألا ةعبطلا «توريب

 «قشمد - يمالسإلا بتكملا ءشيواشلا ريهز دمحم «طوؤنرألا بيعش :ت .يوغبلا ةنسلا يبحمل :ةنسلا حرش

 .م194817 - ه1 508 قيناثلا ةعبطلا .توريب

 «ىلوألا ةعبطلا ءتوريب «ةيمالسإلا رئاشبلا راد :ت «يراقلا المل :(رهزألا ضورلا حتِم) ربكألا هقفلا حرش

 .م1998- ه4

 «ةيناثلا ةعبطلا «ةلاسرلا ةسسؤم «يكرتلا هللا دبع ؛طوؤنرألا بيعش :ت :زعلا يبأ نبال «ةيواحطلا ةديقعلا حرش

 .ها574 «توريب

 «ةريصبلا راد ءيرصملا لامك نب تأشن :ت ؛يئاكلاللا هللا ةبه مامإلل :ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش .

 .ءاعنص ءراثآلا راد «ةيردنكسإلا

 رادلا عم نواعتلاب ءضايرلاب دشرلا ةبتكم ,دماح ديمحلا دبع يلعلا دبع روتكدلا :ت .يقهيبلل :ناميإلا بعش .

 م1009 - ه١ 475 .ىلوألا ةعبطلا ,دنفلاب يابموبب ةيفلسلا

 (ص)

 .م48١١٠1 - ه١ 579 «ضايرلا السلا راد «ةتسلا بتكلا ةعوسوم ةخسن :يراخبلا حيحص 2"

 .ما4١٠ - ه١ 559 «ضايرلا مالسلا راد ؛ةتسلا بتكلا ةعوسوم ةخسن :ملسم حيحص . "
 .م198/8- ه508١ «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «طوؤنرألا بيعش :ت :نابح نبا حيحص ال

 قدذز

 .ةلماشلا ةبتكملا ةخسن :ةينسلا تاقبطلا "

 ءايحإ راد .ولخلا دمحم حاتفلا دبع ءيحانطلا دمحم دومحم :ت .يكبسلا نيدلا يقتل :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 .ةيبرعلا بتكلا

 .ه1٠4١/ «توريب - ةيملعلا بتكلا راد ءيطويسلل :ظافحلا تاقبط "

 .م1491/ - ه1 411/ ءقنيدملا - مكحلاو مولعلا ةبتكم ءيوهندألل :نيرسفملا تاقبط "

 م1917 :توريب يبرعلا دئارلا راد «سابع ناسحإ :ت «يعفاشلا يزاريشلا قاحسإ يبأل :ءاهقفلا تاقبط



 لكي عجارملا سرهف

 «ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم ءبزع دمحم مهليز دمحم د ,مشاه رمع دمحأ د :ت «ريثك نبال :نييعفاشلا تاقبط

 م1487 اها غلا

 0ع

 «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد ءلولغز ديعسلا دمحم رجاه يبأ :ت «يبهذلا مامإلل :ربغ نم ربخ يف ربعلا

 .ماؤ66 -ه 6

 .توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «ينيعلا نيدلا ردبل :يراخبلا حيحص حرش يراقلاةدمع

 2«ف)

 .ها1411/ ةنس ؛ةيدوعسلاب يزوجلا نبا راد ءيزازعلا فسوي نب لداع :ت «بيطخلل :هقفتملاو هبقفلا

 - ه1407 لوألا ةعبطلا .توريب - ةلاسرلا ةسسؤم «سابع دمحم هللا يصو :ت .دمحأ مامإلل :ةباحصلا لئاضف .

 1 ماو

2 

 - ه4757١ «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «ثارتلا قيقحت بتكم :ت ءيدابآ زوريفلا نيدلا دجمل :طيحملا سوماقلا "

 مك

 2ك

 .م1991/ «ىلوألا ةعبطلا .توريب - ليجلا راد ؛ةريمع نمحرلا دبع د :ت «يجيإلا نيدلا دضعل :فقاوملا باتك *

 .ها 508 ؛ىلوألا ةعبطلا «توريب - ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم ءيفلسلا دمحأ ملاس :ت ءيزورملل :ةنسلا باتك 9

 .توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ءينولجعلا يحارجلا دمحم نب ليعامسإ :سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك

 .توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ,نيدلا فرش دمحم :ت «ةفيلخ يجاحل :نونظلا فشك

 «توريب ؛ةلاسرلا ةسسؤم «يمظعألا نمحرلا بيبح :ت .يمثيهلا نيدلا رونل :رازبلا دئاوز نع راتسألا فشك "

 .م191/4 - ه149١ «ىلوألا ةعبطلا

 دمحم قاحسإ دمحم :ت «يوانملا نيدلا ردص يلاعملا ينأل :حيباصملا ثيداحأ جيرخت يف حيقانتلاو جهانملا فشك

 .ه١ 418 لوألا ةعبطلا «توريب - تاعوسوملل ةيبرعلا رادلا «ميهاربإ

 «ةسماخلا ةعبطلا «توريب - ةلاسرلا ةسسؤم ءاقسلا ةوفص - ينايح يركب «يدنهلا يقتملا نيدلا ءالعل :لامعلا زنك **

 ماقحا ه1

 «ىلوألا ةعبطلا «توريب ءمزح نبا راد «يبايرافلا دمحم رظن ةبيتق وبأ :ت «يبالودلا رشب يبأل :ءامسألاو ىنكلا *

 مكه
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 عجارملا سره
 )م

 .ه515١ ؛توريب .ركفلا راد :دئاوزلا عمجم

 ه1 415 «ةرّونملا ةنيدملا .دهف كلما عمجم :ىواتفلا عومجم
 ١4117 ؛توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد :ناظقيلا ةربعو نانجلا ةآرم

 - م477١ «لوألا ةعبطلا .توريب «ركفلا راد ؛يراقلا يلع الم ةمالعلل :حيباصملا ةكشم حرش حيتافملا ةاقرم
 ما

 .دنبويد - ةيفرشألا ةبتكملا مامهلا نبا نيدلا لامكل :ةرياسملا حرش ةرماسملا
 لوألا ةعبطلا ,توريب - ةيملعلا بتكلا راد ءاطع رداقلا دبع ىفطصم :ت .مكاحلل :نيحيحصلا ىلع كردتسملا
 .م1990-ه0

 م1984 - ه140 5 :لوألا ةعبطلا ,قشمد - ثارتلل نومأللا راد دسأ ميلس نيسح :ت :يلصوملا ىلعي يبأ دنسم

 ةعبطلا «ةرونملا ةئيدملا - ناميإلا ةبتكم ؛يشولبلا قحلا دبع نب روفغلا دبع د :ت :هيوهار نب قاحسإ دنسم
 .م1541- ه15417 لوألا

 .م0٠5 4 - ه518١ لوألا ةعبطلا «تيوكلا ءسارغ ةكرش «لحف نيساي رهام :ت :رجنس بيترتب ؛يعفاشلا دنسم
 دمحأ نيسح د :ت «يمثيهلا نيدلا رون :يقتنملا .ثراحلا ةماسأ يبأ نبا :فلؤملا :(ثحابلا ةيغب) ثراحلا دنسم
 .م1941 - ه1 415 ,ىلوألا ةعبطلا «ةرونملا ةئيدملا - ةيوبنلا ةريسلاو ةنسلا ةمدخخ زكرم «يركابلا حلاص
 «يعفاشلا قلاخلا دبع يربصو .دعس نب لداع هللا نيز نمحرلا ظوفحم :ت ءرازبلا ركب بأ ظفاحلل :رازبلا دنسم
 .م*009 «للوألا ةعبطلا «ةرونملا ةنيدملا - مكحلاو مولعلا ةبتكم

 «نيمرخلا راد «ينيسحلا ميهاربإ نب نسحملا دبع ,دمحم نب هللا ضوع نب قراط :تءءياربطلل :طسوألا مجعملا
 .ةرهاقلا

 .ه1418 ,ةيناثلا ةعبطلا «ةرهاقلا - ةيميت نبا ةبتكم .ديجملا دبع نب يدمح :ت «يناربطلل :ريبكلا مجعملا
 - رامع راد «توريب - يمالسإلا بتكملا هريرمأ جاحلا دومحم روكش دمحم :ت ءيناربطلل :ريغصلا مجعملا
 .ما9446 - ه١ 50 «ىلوألا ةعبطلا ,نامع

 ةنيدملا هرادلا ةبتكم «يوتسبلا ميظعلا دبع ميلعلا دبع :ت .يفوكلا يلجعلا نسحلا يبأ مامإلل :تاقثلا ةفرعم
 .م1986 - ه5068١ .ةرونملا

 ةيمالسإلا تاساردلا ةعماج :نورشانلا ءيجعلق نيمأ يطعملا دبع :ت ؛يقهيبلا مامإلل :راثآلاو ننسلا ةفرعم
 - ةروصنملا) ءافولا راد «(ةرهاقلا - بلح) يعولا راد «(توريب - قشمد) ةبيتق راد ؛(ناتسكاب - يشتارك)
 .م14941 - ها411١ ءىلوألا ةعبطلا ؛«ةرهاقلا



5 
 النا عجارم لا سرهف

 بتكلا راد «ليعامسإ نسح دمحم نسح دمحم :ت «ينيعلا نيدلا ردبل :راثآلا يناعم لاجر يف رايخألا يناغم

 .م5١١5- ه5471١/ «توريب :ةيملعلا

 ةبتكم دوصقملا دبع نب فرشأ دمحم وبأ / هب ىنتعا «يقارعلا نيدلا نيز ظفاحلل :رافسألا لمح نع ينغملا

 .م1996 - ه١ 516 .ىلوألا ةعبطلا ؛ضايرلا «ةيربط

 .م1986 - ه١ 5٠8 «تتوريب - يبرعلا باتكلا راد :تشخلا نامثع دمحم :ت .يواخسلل :ةنسحلا دصاقملا

 «بلح «ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم ءةّدغ وبأ حاتفلا دبع / هب ىنتعا :ثيدحلا يف ةفينح يبأ مامإلا ةناكم

 اه

 ةعبطلا ؛ةيمالسإلا ةعماجلا ,حدق نمحرلا دبع نب دومحم :ت .يبماملسلا ايركز يبأل :ةعبرألا ةمئألا لزانم

 م1007 -ه15757 ىلوألا

 .ه17؟١ «دابآ رديح ؛ةيماظنلا فراعملا ةرئاد سلجم ءيكملا نيدلا قفومل :مظعألا مامإلا بقانم

 .ها17371 ءدابآ رديح «ةيماظنلا فراعملا ةرئاد سلجم ءيردركلل :مظعألا مامإلا بقانم

 راد ءاطع رداقلا دبع ىفطصم ءاطع رداقلا دبع دمحم :ت ؛يزوجلا جرفلا يبأل :ممألاو كولملا خيرات يف مظتنملا

 م1997 - ه517١ .ىلوألا ةعبطلا ءتوريب - ةيملعلا بتكلا

 - ه1474١ «ىلوألا ةعبطلا «نايهن لآ ناطلس نب دياز ةسسؤم ءيمظعألا ىفطصم دمحم :ت :كلام مامإلا أطوم

 مل

 - ه1 5١1 «ىلوألا ةعبطلا ؛نافع نبا راد :ناملس لآ نسح نب روهشم ةديبع يبأ :ت «يبطاشلا مامإلل :تاقفاوملا

 1 .م151/

 2ث

 - ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش نيسح دمحم :قيلعتو ميدقت ءيكباتألا نساحملا يبأل :ةرهازلا موجنلا

 .م1997 - ه1411 «توريب

 ثحبلا ةدامع «يلخدملا يداه نب عيبر :ت «ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل :حالصلا نبا باتك ىلع تكلا

 .م9/84١ - ه١ 5١4 :ةرونملا ةنيدملا ةيمالسإلا ةعماجلاب يملعلا

 .م19917 - ه١ 511“ ؛ىلوألا ةعبطلا ؛ةرهاقلا .ثيدحلا راد ؛يطبابصلا نيدلا ماصع :ت «يناكوشلل :راطوألا لين

 2و

 .توريب «رداص راد «سابع ناسحإ :ث .ناكلخ نبا نيدلا سمشل :نايعألا تايفو



 يلوصألا هيقفلا ثدحملا ةمالعلا نم ميظع مينفت

 3 ىلاعت هللا هظفح يمظعألا هللا ةمعن خيشلا

 ثدحملا رسفملا ةمالعلا نم قيثو قيثوت

 هللا دبع دمحم ئرقملا ينابرلا ملاعلا هيقفلا

 يمول مهنع هتياورو ةباحصلل هتيؤر توبث
 ةفينح يبأ ةمامإل تارّثِبملا ركذ

 .. هتاكذو هظفح يف يور امو هيلع ةمئألا ءانث

 ل ل اظفحو ةياور ثيدحلا يف هتناكم

 نم َمظعألا َّمامإلا نودساحلا هب نعط ام در

 ل مط م مع م ممم هم مم مق ثيدحلا َةّلق

 داقتعالا داسفو ءاجرإلاب هيمر نم رثؤي ام در

 ناسحتسالاب هلوقل مامإلا ىلع هي اومقن ام در

 يف ليحلا زيوت نم مامإلا ىلإ بسن ام ر

 ميهاربإ نب بوقعي فسوي يبأ مامإلا ةمجرت
 0 يراصنألا

 0 هدل ومو هبسن (همسأ

 دمحمو فسوي يبأ رجاشت نم يك ام در

 لم ملل ضعبل مهضعب ةوادعو ءيعفاشلاو

2394 

7 

74 

3 

>23 

 وع

7 

7 

78 



 1 17/ تايوتحملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا 2 ةحفصلا عوضوملا

 1 ل ؟ةعامجلاو ةنسلا لهأ مه نم عه ل ا مل هتافوو هراضتحا ركذ

 5؟ ...  ىرخألا قرفلاو ,ةعامجلاو ةنسلا لهأ نايب 1

 0 اهنيب ةقرافلا رومألا

 0 هتيولوأو هتيلٌوأ .ديحوتلا 3

 00 هناحبس هلل كيرش ال 47

 18 ....هنع زجعلا ءافتلاو هناحبس هللا ةردق لامك ال

 0 هللا ريغ ةخآلا يفن 4/

 ني ءاقبلاو مدقلا اتفص 53/

 59  ...هناحبس هللا ةدارإب وهف نوكلا يف ثدحيام لك 14

 59 ....  هتقيقحو هللا هنكب ةطاحإلا نع قلخلا زجع 5:4

 نك هتاقولخم ةهباشم نع هللا هيزنت 06

 ني ةيمويقلاو ةايحلا اتفص كل

 ف ا هللا ىلإ قلخلا جايتحاو قزرلاو قلخلا 0

 “ا .... ثعبلاو ةتامإلا كف

 ال“ .. ادبأو الزألامكلا تافصب هَل برلا فاصتا

 كب ارادقأ مهل ٌرَدقو .هملعب قلخلا هللا قلخ كك

 نإ ةردقم قئالخلا لاجآ كف

 ..ىلاعتو هناحبس هللا ملع لومش 6

 اله  هيهنم نع ءاهتنالاو هللا رمأل لاثتمالا بوجو 05

 كل هتئيشمب نئاك ءيش لك كور يفنحلا بهذملا ىلإ هلوحت ببس

 ف 0 ةلالضلاو ةيادهلا ةلأسم نم يفنحلا بهذملا ىلإ هلوحت يف يعّدا ام در

 نفي دنلاو دضلا نع لع هللا ىلاعت لا مصخلا ةهج

 في همكحل بقعم الو هللا ءاضقل ٌدارال 2 هيلع ملعلا لهأ ءانث

 هؤافطصاو هتوبنو دلي دمحم انديس ةلاسر نا هتافنصم

 .. هؤابتجاو 1 07م
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 عوضوملا

 اللا ب هتدايسو هتمامإو هتوبن متخ تابثإ

 للملا بذاك هِي هدعب ةوبنلا ىعدا نم لك

 ... قلخلا عيمجل ةلماش 8#: دمحم انديس ةلاسر

 ا ةيفيك الب هنم ادب «ىلاعت هللا مالك نآرقلا

 «نونمؤملا هقدصو ءايحو نآرقلا لزنأ هللا

 لل رشبلا مالك نآرقلا نأ معز نم رفك

 .... رشبلا فاصوأب ىلاعت هللا فصو نم رفك

 0 ةيفيكو ةطاحإ ريغب نوكت ةيؤرلا

 ميلستلاو ضيوفتلا اهيف بجي تايباشنملا

 هدارأ املو ءاهنم ىلاعتو كرابت هللا هدارأ امل

 هلوسر نوخاصلا فلسلا اهنم همهف املو «
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 . ميتاوخلاب لامعألا

 امل هللا ءاضقب امهالك ءاقشلاو ةداعسلا

 لل هيف ضوخلا نع يهنلاو ءردقلا ةلأسم

 لملم ملل دوقفمو دوجوم :ناملع ملعلا

 0 ملقلاو حوللاب ناميإلا

 ل مهريدقت اوئطخي نأ نوعيطتسي ال دابعلا

 ةتباثلا مهصئاصخ عم ءايبنألاب ناميإلا

 لل م الامحإ نييبنلاو ةكتالملاب ناميإلا

 نوملسم ةلبقلا لهأ

 00 هللا تاذ يف ضونملا عنم

 0 نيدلا يف ءارملا نع بنجتلا

 هنأب داقتعالاو ,نآرقلا يف لادحلا نع ةبناجملا

 لوسر هغلبأو «ليئربج هب لزن ءهللا مالك



 تايوتحملا سرهف

 عوضوم ا

 ا ل بنذب ةلبقلا لهأ رَّثكُن ال

 ةماعلا ممم ّيعدبلا ءاجرإلا نم ةءاربلا

 ؤرجتلا مدعو «نينمؤملا ةصعل وفعلا ءاجر

 00 رانلا وأ ةنجلاب دحأل ةداهشلا ىلع

 0 ناميإلا نم اسيل طونقلاو سأيلا

 . دوحجلاب الإ دبعلا رفكُي ال
 لا م م همم وم مقل ناميإلا ةقيقح

 :حيحصلا ثيداحلاو نآرقلا يف ءاج ام ْلُك
 ة هم م مما ع ممم مه مق همم ممم ٌقح

 لم عم ملل صقتني الو ديزي ال ناميإلا

 ل امم م هعمل ناميإلاب الإ لضفلا سيل

 00 ناميإلا ناكرأ وأ لّصفملا ناميإلا

 لل م ركذام لكب ناميإلاب رارقإلا

 ... رانلا يف نودلخي ال نيتمؤملا نم رئابكلا لهأ

 0 صني الإ ران الو

 ام رفكلاب ةلبقلا لهأ نم دحأ ىلع دهشن ال

 00 كلذ هنم رهظي مل

 الإ مهنيب اميف نينمؤملل لاتقلا زاوج مدع

 00 فيسلا هيلع بجو نم

 0 رمألا ةالو ىلع جورخلا ةمرح

 «ةيصعم يف الإ رمألا يلوأ ةعاط بوجو

 ا مم ممم هوو تم ممل مهل ريخلا ةدارإو

116 

 1و7

1١14 

 عوضوملا

 ل ذوذشلا بتتجنو ةعامجلاو ةنسلا عبتن

 نم روجلا لهأ ىّشغبو لدعلا لهأ بح

 ل لل هللا ىلإ ِهّلِكَن هملع انيلع هبتشا ام

 لع عمل ةنسلاب تباث نيفخلا ىلع حسملا

 ا ةمايقلا موي ىلإ نايضام داهجلاو جحلا

 0 ةكئالملاب ناميإلا

 .... هيف لاؤسلاو هباذعو ربقلا ميعنب ناميإلا

 ضرعلاو باسحلاو لامعألا ءازجب ناميإلا

 0 باقعلاو باوثلا

 فل م م همم م همم فوم هم هوم قح طارصلا

 0 هتيقحو نازيملاب ٌناميإلا

 مأ داسجألا رشح وه له «ثعبلا ةلأسم

 ل امهلهأ قلخ لبق رانلاو ةّنجلا هللا قلخ

 ام ىلإ ريصيو هل ردقلا قبس امي لمعي لك

 يقم للم اهماسقأو ةعاطتسالا ةلأسم

 .. دابعلا نم بسكو هللا نم قلخ دابعلا لاعفأ

 ... هئاضقو هملعو هللا ةئيشمب يرجي ءيش لك

 .. ءايحألا يعس نم تاومألا عافتنا

 .... مهتاجاح هؤاضقو هدابع ءاعد هللا ةباجتسا
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 عوضوملا

 هنع ٌينَغو ءيش لك كلام هللا

 ل كد ةباحصلا يف ةنسلا لهأ ةديقع

 ال ةباحصلا نم دحأ نم ؤّربتلا زوجي ال

 مهركذل نيئيسملاو ةباحصلا يضغبم ضب
 0 ٌناميإ

 .... ناسحإو ناميإو نيد هله ةباحصلا بح

 ل اهئيصفتو فالختسالا ٌةلأسم

 ......هل# نيدشا رلا ءافلخلا يف ةفالخلا بيترت

 قوة نع هلة ممل ةنحلاب نورشبملا ةرشعلا

 يف لوقلا نسحأ نمل قافتلا نم ةءاربلا

 .. هتيب لهأو ِةظَي هللا لوسر باحصأ

 ءاسلعو ةباحصلا نوركذي ال ةنسلا لهأ

 ولم ع مق ف معمم مق ليمجلاب الإ ةمألا

 لل ءايبنألا نم دحأ ىلع ءايلوألا لضفي ال

1. 
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 اكد

1 

 تايوتحملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 ليك ءايلوألا تاما ركب ناميإلا

 ل ةعاسلا طا رشأب ناميإلا

 فلاخي نم الو افاّرع الو انهاك قّدِصن ال

 . غيز ةقرفلاو قح ةعامجلا

 0 ملْسِإلا هلأ دنع َنيِتلآ نإ

 00 مالسإلا نيد صئاصخ

 هلم ل مم هو ةغئازلا قرفلا نم ةءاربلا

 نع بنجتلاو ءنيّدلا ىلع ةماقتسالا ءاعد

 .. نيلا

 ا اهتاياغو ةينيدلا ةسايسلاو ٍةفالخلا ينابم

 للملف ةيواحطلا ةديقعلل ققحملا نتملا

 0 عجارملا سرهف

 0 تايوتحملا سرهف


